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গুদ্ধি গত্র। 

দ্বিতীয় খণ্ডের বহু তুল মুত্রাকরগ্র্গাদ মূলের গন্ডে পরিগতির এবং উত্য় 
খণ্ডের প্রতিবাদ হওয়া! স্ভব। এই সকলের ভ্রম সংশোধন গ্রন্থকারের 

্াবিরতাবশত: অপভ্ভব। সেজন্য নদ পাঠকদিগের উপরে প্রতিবাদ 
ও তাহার উত্তরের ভার ন্ত্ত রহিল। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ । 
[ গোরাঙ্গ হিষ্টিরিযার আবেশে সন্গা।সগ্র্ণার্থ কাটোয়ার় কেশবন।রভীর নিকট কয়েকজন 

অন্তরঙ্গ অনুচর সহ উপস্থিত হইয়া 'কৃঝ-দান্ত' প্রাপ্তির প্রার্থন| জানাইতে জান।ইতে তাহায় 

সহদ। এ রোগের ক্রন্দন, হুঙ্কার ও নৃতা আাপিয়। উপস্থিত হইয়াছিল। কেশব ভারতী তাহার 

নিরতিশয় দৌন্দর্ষয এবং তাহাতে অলৌকিক ভক্তিলক্ষণ প্রকাশিত লক্ষ্য করিয়। প্রথমে তাহাকে 

ঈশ্বরবোৌধে উপদেশ দিতে সন্কেচ প্রকাশ করেন, ততৎপরে গৌরাঙের বিশেষ অনুরোধে দীক্ষ। 

দ্বিতে স্বীকৃত হন। ইহাতে গৌরাঙ্গ গানন্দে নৃত্য করেন, এবং ভ।বী গুরু ও এনুচরগণের 
সহিত কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে তথায় সমস্ত রাত্রি যাপন করেন। পরধিন প্রাতঃক1ল হুইতে দিবাধপান 

পর্যন্ত মণ্তক মুণ্ডন উপলক্ষে হিষ্টিরিযার বিভিন্ন আক্রমণের অধীন হইয্সা অতি-ক্রন্দন ও অত্যন্ত 

অস্থিরতা প্রকাশ করায় তাহার ভক্ত ও সমাগত দর্শকবৃন্দকে (বিশেষ করিয়! রমণীগণকে ) 

করুণভাবে উদ্দীপিত করায় তাহারা নানবিধ খেদোক্তি ও ক্রন্দন কগিয়াছিলেন । তদনস্তর কোন্- 

রূপে ক্ষৌর কার্ধ্য সম্পাদিত হইলে তিনি গঙ্গন্ন পূর্বক দীক্ষ। গ্রহণার্থ ফেশবভ।রতীর নিকট 

উপস্থিত হন। তাহাকে এন্্রজালিক প্রেরণার অধীন করির়। স্বীয় মনঃকলিত মন্ত্র কৌশলে 

অগ্রে তীঁহার কর্ণে দিয়। পণ্চৎ উচ্ছাই তাহার নিকট হইতে গ্রহণ এব* কৃষণচৈতস্ত নাঁঘ লাভ 

করেন। পরে সন্ন্াসীর পরিচ্ছদ গ্রহণ, সর্ববগাত্রে চন্দন লেপন এবং মাল্যধারণ করতঃ 
অনুচক়গণের সহিত নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হন, ভারতীও উহাতে যোগ দেন। গৌরাঙ্গ পাক দিয়া নৃত্য 

করিতে করিতে স্বীয় গুরু ভ্তারতীকে ধরিয়। আলিঙ্গন ব্যপর্দেশে ম্বীয় মোহিনী শক্তি (80116 

7০৪7) তাহাতে সঞ্চারিত করি! তাহাকে স্বীয় আঁচরণামুকরণে প্রবৃত্ত করেন, এবং তাহাকে ও 

অনুচরবর্গকে লইয়। প্রায় সমস্ত রাত্রি নৃত্য ও সন্কীর্কন করিয়া কাটাইরা দেন পয়দিন, . 

প্রাতঃকৃত্য সমাধ। কারয়। গুরুর নিকট বিদায় লইতে গিক্প! গৌরাঙ্গ অতঃপর বনে কৃষ্ণান্ত্েষণে 

প্রবিষ্ট হইবেন, ইছ। বলায় গুরু তাহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছ। করিলে তাহাকে অগ্রে অগ্রে করির! 

নৃতা করিতে করিতে পশ্চিমীভিমুখে চলিলেন | তৎপূর্ধে চন্রশেখরকে কোলে লইয়। কান্দিতে 
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কান্িতে বলিয়া ছিলেন--তুমি এক্ষণে আমার বন গমন সংবাদ নদীয়া নকল বৈফবকে শুনাওগে। 
গৌরাঙ্গ তাহার পরে বন্ধেখরের নিকট পর্যন্ত গিয়। তখ| হইতে সহস! ফিরিলেন এবং শট হাঁসি! 

" ' সঙ্গীদিগুকে বলিলেন, -অতঃপর জগন্নাথের শীস্্র নীলাচলে যাইবার আদেশে আঁমি তথায় চলিলাম। ] 

বিশ্বস্তয় প্রোক্তরূপে সন্ন্যাস গ্রহণ মানসে গৃহত্যাগ করিয়। একাকী গঙ্গাপার 
হইয়। সেই দিনেই কণ্টক নগরে (বর্ধমান জেঙ্সার কাটো য়ায়) উপনীত হইলেন। 

পূর্বে ধাহাকে ধাছাকে (নিত্যানন্দ, গরাধর, মুকুন্দ। চন্দ্রশেখর ও ব্রদ্ষানন্ন ) 

তথা আদিতে বলিয়াছিলেন, তাহারা সকলে ক্রমে ক্রমে আলিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। পরে গৌরাঙ্গ তাহান্দিগকে সঙ্গে লইয়া খন্ত দিংছের ন্যায় গতিতে 
কেশব ভারতীর নিকটস্থ হইলেন। ভারতী তাহার “অদ্ভুত দেহের জ্যোতিঃ 
দেখিয়।” উঠিয়! দীড়াইলেন, বিশ্বস্তর তাহাকে দণ্ড বৎ প্রণ।ম করিয়া করযোড়ে 
এইন্ধপ স্কতিসহু প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যথা £-_- 

“অনুগ্রহ তুমি মোরে কর' মহাশর | 

পতিত পাবন তুমি মহারুপাময়॥ 

তুমি ষে দিবারে পার" কঞ্:প্রাণনাথ। 

নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা” ত ॥ 

কষ-দাশ্ত বই যেন মোর নহে আন । 
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহঃ দান ॥” 

ইহ! বলিতে বলিতে বিশ্বস্ভতরের চক্ষের জলে অঙ্গ ভাপিয়া গেল, শেষে হুঙ্কার 

করিয়া! তিনি নাচিতে লাগিলেন, মুঝ্সুরি প্রভৃতি ভক্তগণ গাইতে লাগিল। 

এই সময়ে কে জানে কোথা হইতে “অর্ববদ অর্ধ লোক আ্আপিরা তথায় 
উপস্থিত হইল এবং দকলে বিশ্বস্তরের “পরম স্ুন্বর” রূপ একদৃষ্টে দেখিতে 
লাগিল। গৌরাঙ্গের নয়নে অকস্মাৎ অদ্ভুত ধারা বহিতেছিল, যাহ! পাকদিয়া 
নৃত্য কালে দর্শকবর্ষের বন্ত ভিজাইদ দিয়াছিল। স্ত্রী পুরুষ বাগ বৃদ্ধ সকলে 
ইরিধবনি করিয়াছিল। এই সময়ে বিশ্বস্তরের অবস্থা যেরূপ ঘটিকাছিল, তাহা 
জীবনী লেখক এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,-_.. 

“ক্ষণে কম্প ক্ষনে ম্বেদ ক্ষণে মুচ্ছা ঘায়। 
আছাড় দেখিতে সর্বলোক ভয় পায় ॥ 
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অনন্ত ব্রদ্মাগুনাথ নিজ-দান্ত ভাবে। 

দন্তে তৃণ করি সভা” স্থানে ভক্তি মাগে |? 

উপস্থিত স্ত্রীগণ বিশ্বস্ভরকে সন্ন্যাস গ্রহণোগ্ঠত দেখিয়। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া 

নানাবিধ ক্ষোভ এবং তাহার ননী ও পত্বীর ছুঃখ ভাবিয়। কান্দিতে লাগিল। 

বিশ্বস্তর ক্ষণকালের জন্ত নৃত্য স্রণ করিয়া! বসিলেন, তখন অস্ুচরবর্গ তাহার 
চতুদ্দিক্ ঘেরিয়া বসিল। €কশব ভারতী বিশ্বস্তরের ভক্তি দেখিয়া! আনন্দ* 
সাগরে মগ্ন হুইয়! স্কৃতি করিয়! তাহাকে বলিলেন, 

“ঘে ভক্তি তোমার আমি দেখিন্ুু নয়নে । 

এ শক্তি অন্তের নহে ঈশ্বরের বিনে ॥ 

তুমি যে জগৎগুরু জানিনু নিশ্চয়। 

তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কতৃ নয়॥ 

ততু তুমি লোক শিক্ষ! নিমিত্ত কারণে। 
করিবে আমারে গুরু হেন লয় মনে ॥* 

. ইহ! শুনিয়! বিশ্বস্তর বলিলেন,-- 

প্রভু বলে মায়! মোরে না কর প্রকাশ। 

হেন দীক্ষা দেহ যেন হুঙ কৃষ্ণাস॥৮ 

ইহার পরে তিনি কৃষ্ণ $থ। গ্রনঙ্গে সফলের সহিত তথার রাজ্রিধাপন করিলেন। 

প্রাতঃকালে চন্ত্রশেখরের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন, 

শবধি যোগ যত কর্ম সব কর তুমি। 

তোমারেই প্রতিনিধি করিলাম আমি ॥* 

তখন চন্দ্রশেখর *বিধিষে।গা” কার্ধ) করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নান! গ্রাম হইতে 

নানাবিধ বিস্তর উপঢৌকন আমিতে লাগিল। যেমন, 

“দর্ধি দুগ্ধ ঘ্বত (মধু) তাম্ুল চন্দন। 

পুষ্প বজ্ঞম্থত্র, বস্ত্র আনে সর্বাজন ।* 

আর আর ভক্ষ্য দ্রব্য কে কোথা হইতে আনিঙ্গ তাহ! জানা যায় নাই। সকল 

গ্রকার লোকের মুখে তখন হরিধ্বনি হইতেছিল। বিশ্বস্তর ধখন 'ভীশিখার 
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অন্তর্দানঃ 'করিতে অর্থাৎ লেড়। হইতে বসিলেন তখন উপস্থিত স্ত্রীপুরুষ, এমন 

কি, নাপিত পর্যন্ত ক্ষুর হাতে করিয়! কাদ্দিয়। আকুল হুইয়াছিল। জ্ত্রীগণ সয্মযাস- 

স্বজন কারণ বিধিকে নিন্দা করগঃ দীর্ঘ নিশ্বাম ফেলিতে লাগিল। নিত্যানন্দ 

প্রভৃতি ভল্তগণ ভূমিতে পড়ি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই স্থলে বুন্দাবন 

দাস বিশ্বস্তরের তাৎকালিক অবস্থা এবং স্থদীর্ঘকাল ক্ষৌরকার্ধ্যে যে রূপে ব্যয়িত 

হইয়াছিল, তাহ সুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন | বথ। :_ 

“প্রেমরসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র। 

স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প। 

“বোল বোল' করি গ্রতু উঠে বিশ্বস্তর। 

গায়েন মুকৃন্দ, গ্রভূ নাচে মনোহর ॥ 

বঙসিলেও প্রত স্থির হইতে না পারে। 

প্রেম ঝলসে মহাকম্প বহে অশ্রধারে ॥ 

“বোল বোল" করি প্রভু করেন হুস্কার। 

ক্ষৌর কর্ম নাপিত না পারে করিবার । 

কথং কথমপি সর্ব দিন অবশেষে। 

ক্ষৌর কন্ম নির্বাহ হঈল প্রেম্ূসে ॥? 

তরনস্তর গৌরচন্দ্র নকলের সহিত গঙ্গান্সান করিয়া যেখানে “সন্ন্যামের স্থান, 

নির্দিষ্ট ছিল, তথায় আসিয়া বদিলেন। তৎপরে তিনি কেশবভারতীকে 
ছল করিয়া বলিলেন কোন মহাত্মা! রাত্রিকালে স্বপ্নে আমার কর্ণে মন্ত্র বলিয়া" 

ছেন, তাহা ঠিক হয় কিন! বুঝ দেখি, এই বলিয়া তাহার কর্ণে এ মন্ত্র বলিলেন। 
উহা! শুনিয়া! ভারতীর “মহা! বিস্ময় জন্মিল। তিনি বলিলেন এই মন্ত্র উৎকৃষ্ট, 

( ভীরতী বলেন এই মহা-মক্্বর । কৃষ্ণের প্রপাদদে কি তোমার অগোচর ॥ ) 
পরে সেই মন্ত্রই বিশ্বস্তনকে কহিলেন, চতুর্দিকে হরিধবনি হইল, তখন বিশ্বভর 
“তরুণ বসন” পরিধান ও হন্ডে দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিলেন । মন্তক শুদ্ধ সর্ধ্ধাজ 

চন্দনে লেপিত এবং দেহ মালায় স্থশোভিত হইল। তিনি নিরবধি নিজ গ্রেম- 

আনন্দে কীর্ভন, প্রেম ধারায় ছুই চক্ষু পূর্ণ, হওয়ায় তাহার অপূর্ব সন্না(সি-রূপ 
প্রকাশিত হইম্বাছিল। বৃন্দাবন দাস এই স্থানে বলিয়াছেন,__ 
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“সহশ্র নামেতে যে কছিল বেদব্যাস। 

কোন দ্ধবতাৰে গ্রভূ করেন সন্ন্যাস ॥ 

এই তাহ। সত্য করিলেন দ্বিজরাঞ্জ। 

এই মন্দ জানয়ে সভ বৈষৰ সমাজ ।* 

এই বাক্য সমর্থনের জন্ত তিনি মহল নাম স্তোত্র হইতে এই গ্রমাণ উদ্ধত 

করিয়াছেন যথ1-- 

“মর্য। সকৃৎ শমঃ শান্তে। নিষ্ঠাশাস্তিঃ পরাণ” ॥ 

বিশ্বস্তরের প্রোক্তরূপ সন্গ্যাসগ্রহণের পরে কেশব ভারতী অনেক চিন্তা ও 
বিবেচন। করিয়! তাহাকে স্বীয় শিষ্যোগযোগী ভারতীপদ্ধতি-সংঘুক্ত নাম না দিয়া 
শ্ীকষ্ণচৈতন্ত নাম দিলেন। ইহা শুনিয়। ভক্তগণ আনন্দে চারিদিকে হবি 

নামের কোলাহল করিয়া উঠিলেন-এবং সকলে ভারতী ও বিশ্বস্তরকে প্রণাম 

করিলেন। বিশ্বস্তরও আত্মনামে সন্ধ্ট হইয়া কৃষ্চৈতন্য নাম ধারণ 

করিলেন । 

বিশ্বস্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিব! মাত্র মুকুন্দকে কীর্তন করিতে আজ্ঞ| করিলেন 

এবং “বোল বোল” বলিয়া স্বয়ং নৃত্য আরম্ভ করিলেন, চতুর্দিকে ভক্ত 
সেবকেরা গাইতে লাগিল। তখন বিশ্বস্তরের (যেমন বৃন্দাবন দাঁদ বর্ণন। 

করিয়াছেন )-- 

শ্বাস হাস শ্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার 

না৷ জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার ॥ 

কোটি সিংহ প্রায় যেন বিশ।ণ গঞ্জন। 

আছাড় দেখিতে ভয় পষ্ট8 সর্বজন ॥ 

কোন্ দিকে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িল। 

নিজ প্রেমে বৈকুঠের পতি মত্ত হইল ॥ 

নাচিতে নাচিতে প্রত গুরুরে ধরিয়।। 

আলিঞ্জন করিলেন বড় তুষ্ট হেয়! । 
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তাহার ফলে গ্ুপনুর কি হইল? 
“পাইয়। প্রভুর অনুগ্রহ আলিঙ্গন । 
ভারতীর বিষুভক্তি হইল তখন ॥ 

পাক দিয়া দণ্ডকমণ্ডলু দুরে ফেলি । 

সককৃতি ভারতী নাচে হরি হরি? বলি ॥ 

বাহ্দুরে গেল ভারতীর গ্রেমরসে। 

গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না থাকয়ে শেষে॥ 

ভারতীর এতাঁধবশ অবস্থ। দেখিয়! সকলে উচ্চৈঃম্বরে ( ডাকিয়া ডাকিয়া ) 

হরিধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং গুরুন সহিত শিষ্য ( বিশ্বস্ভর ) আনন্দে নাচিতে- 

ছেন, ইহাতে সঁত্ের। পরমহ্থখে গাইতে লাগিল। বিশ্বস্তর গুরুর সহিত 

সমস্ত রাজি এইরূপ নৃত্য করিয়। প্রভাতে বাহ্ লাভ করিলেন, তখন তাঁহার 

স্থানে বিদায় লইতে গিয়! ঝলিলেন,-- 

"অরণ্য প্রতিষ্ঠ মুঞ্ি হইমু সর্বথ। | 

প্রাণনাথ মোর কষ্চগন্দ্র পাউ যথা ॥” 

তখন গুরু বর্পিলেন।_ 

“গুরু বোলে” আম হ চলিব তোম। সঙ্গে । 

থাকিব তোমার সঙ্গে সন্কীর্ন রঙ্গে |” 

তদনস্তবর় বিশ্বপ্তর গুরুকে অগ্রে করিয়। বনে চলত প্রবৃত্ত হইলেন। 

এমন সময়ে উন্জরশেখরকে কোলে করিয়! উচ্চৈংস্বরে কান্দিতে লাগিলেন, এবং 
বলিলেন “তুমি খরে গিয়। তথায় সর্ববৈষ্ণবের নিকট বলিবে যে, আমি বনে 
চলিলাম। তুমি কিছু ছুঃখ করিওনা, আমি তোমার হৃদয়ে দ্ববদ1 বন্দী আছি, 

ভুমি আমীর পিতা, আমি তোমার পুত্র, জন্ম জন্ম তুমি আমার “প্রেমের 

লংহতি”-__ইহ| ধলিয়া বিশ্বস্তর চগ্রিযা গেলেন । এদিকে চন্দ্রশেখর মৃচ্ছগাগত 
হইয়া! পড়িলেন। তৎপরে তিনি চৈতন্য লাভ করিয়! নবত্বীপে আসিয়। সকলকে 

বলিলেন পপ্রস্তু যনে গিম্নাছেন”। ইহা শুনিয়া ভক্তগণ অত্যান্ত আর্তনাদ ও 

ক্রন্দন করিতে লাগিল, অধৈতাঁচার্ধয শুনিব! মাত্র মুচ্ছিত হইয়া মৃতের ন্যায় 
ভূমিতে পড়িলেন, শচীদেবী কৃত্রিম পুত্তলীর নায় 'জড়' হইয়। ঈীড়াইয়া রহিলেন, 
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ভক্তপত্বীর1 ভূমিতে পড়িয়। ক্রন্দন ও অত্যন্ত বিলাপ করি্লীছিলেন। মৃচ্ছা- 

তঙ্গে অধ্বৈতাচারধ্য উঠিয়া বলিলেন "আর কি কাধ্য জীবনে। সে হেন ঠাকুর 

মোর ছাড়িল যখনে ॥” আব গঙ্গা্ন প্রবিষ্ট হইব; দিনে প্রবেশ্খ করিলে লোকে 

ধারবে অতএব রাত্রেই উহ! করিব। এইরূপ অন্তান্ত তক্তের চিত্ত উচাটন এবং 

্বাস্থাবিহীন হইল, কেহ কাহাকে স্থির করিতে পারিলনা। যখন উহার। 

দেহ তাগের স্থির সঙ্কল্প করিল তখন এইরূপ আকাশবাদী হইয়াছিল । যথা_ 

“দুঃখ ন! ভবিহ অধৈতাদি ভজগখ। 

সবে স্থথে কর কৃষ্ণচন্দ্র আরাধন ॥ 

সেই প্রভু এই দিন দুই চারি ব্যাজে। 

আনিয়া মিলিবে তোম! সভার সমাজে & 

দেহত্যাগ কেহ কিছু না ভাবিহ মনে। 

পূর্বববৎ সভে বিহরিব' প্রভূ মনে ॥% 

এই আকাশবাণী শুনিয়া ভক্তগণ দেহত্যাগ করিৰা'র সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া 

প্রতৃর গুণগান করিতে লাগিলেন এবং সর্বদা শচীদেন্বীকে-বেড়িয়! রহিলেন। 

এদ্দিকে গৌরাঙ্গ হরিধ্বনি করিতে করিতে পশ্চিমমুখে নিত্যানম্ন, গদাঁধর, 

মুকুন্দকে সঙ্গে করতঃ গোবিন্দকে পশ্চাৎ এবং কেশবভারতীকে অগ্রে করিয়! 

মতপিংছের ভার চলিলেন। বিস্তর লোক কান্দিয়। কান্দিয় পাছে পাছে 

চলিল। সকলকে প্র কূপ করিয়া বলিলেন,-এতোমর! সবে ঘরে যাও, 

হরিনাম লও, কৃষ্ণমন্ত্র সকলের ধনপ্রাণ হউক।” ইহার পরে গৌরচন্দ্র রা 

দেশে আয়! উপস্থিত হইলেন। তথায় চতুর্দিকে. অশ্বখ বৃক্ষমণ্ডল বিদ্াজ 

করিতেছে ও স্বভাবন্ন্দর স্থলে গাঁভীগণ বিচরগ করিতেছে, ইহা দেখিয়| 

গৌরাঙ্গ 'ঘাবিই হইয়া” নৃত্য আরম্ভ করিলেন। চতুর্দিকে ভক্তগণ গাইতে 
লাগিল, তখন তিনি হুঙ্কার ও গর্জন করিতে লাগিলেন। 

এইরূপ 'নৃত্যাবেশে চলিতে চলিতে প্রন্থু বলিলেন, "বক্রেশ্বর যে বনে 
আছেন তথায় আমি যাইব, গিয়া! নির্জনে থাকির। নিত্যানন্দ প্রভৃতি পশ্চাৎ 

পশ্চাৎ চলিলেন। গৌরাজ্ের অদ্ভুত নৃত্য ও অদ্ভুজ্ঞবীর্ভনের কথ! শুনিয়! অনেকে 
ছুটিয়। তথায় আমিল, তাহার মধ্যে কেহ কেহ বলিল 'প্রভৃ এত কেন কান্দেন 
বিস্তর।” বাছা! হউক এইরূপ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে গৌরাঙ্গ চলিতে চলিতে 
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দিবাবসানে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ শয়ন করিগেন, ভক্তগণ 
তাহার চতুর্দিক বেড়িয়| শয়ন করিল। এক প্রহর রাত্রি থাকিতে গৌরাক্গ 

সকলকে ছাড়িয়া! কতক দুরে পলাইয়। গিয়াছিলেন। ভক্তগণ নিজ্রাতঙ্জে 

তাহাকে দেখিতে ন। পাইয়া ক্রন্দন করিলেন, তৎপরে গ্রাম খুজি! গ্রান্তরে 

গিয়া দুদ হইতে শুনিতে পাইলেন,-- 

“কৃষ্ণরে গুভূরে আবে কচ মোর বাপ 1৮ 

এই বলিয়! কে ক্রন্দন করিতেছে । ক্রন্দনের শব এঅনুনরণ” করিয়া 

ভক্তগণ গিয়। দেখেন গৌরাঙ্গ উচ্চৈংম্বরে এঁরপ ক্রন্দন করিতেছেন । তখন 

ভক্তগণও এ সঙ্গে কর্দিতে আরম্ভ করিল, মুকুন্দ কীর্তন করিতে লাগিল। 

ইহা শুনিয়া গৌরাজ নাঁচিতে লাগিলেন, চতুর্দিকে সকলে গাইতে লাগিল। 
এইক্ূপ নাচিতে নাচিতে গৌরাঙ্গ পশ্চিম মুখে চলিলেন, বক্রেশ্বর পৌছিতে 

মোটে গক্রোশ বাকি আছে, সহস1 পুর্বমুখ হইয়া নৃত্য করিতে করিতে 

চলিলেন, স্তরে আনন্দ অনুভব করিয়। অটু অট্ু হাসিতে লাগিলেন এবং--- 

“বাহ প্রকাশিয়। প্রভু নিজ কুতৃহলে। 

বলিলেন আমি চলিলাউ নালাচঙে ॥ 

জগন্নাথ গ্রভূর হইল আজ্ঞা মোরে। 

নীলাচলে তুমি ঝাট আইন সত্বরে ॥” 
এই বলিয়া পূর্বমুখে চলিলেন, ভক্তগণ লকলে পরমানন্দ সুখ পাইলেন। 

গ্রচ্ছকার এই স্থলে বপতেছেন,_- 

"তান ইচ্ছা! তিহে। সে জানেন সবে মাত্র। 

তান অনুগ্রহে জানে তান কপ পাত্র ॥ 

কি ইচ্ছায় চলিল! ব! বক্তেশ্বর গ্রতি। 

কেনে বা ন! গেলা, বুঝে কাহার শকতি ॥ 

হেন বুঝি, কথ প্রভু বক্রেশ্বর ব্যাজ । 

ধষ্ত করলেন সর্ব রাড়ের সমাজ ॥ 

( টচৈঃ তাঃ মধ্য খণ্ডের শেধাংশ হইতে অক্তাথণ্ডের প্রথমাংশের কিয়দংশ ) 



অস্তুব্য | 

এই পরিচ্ছেদীয় বিষয়ের আলোচন! করিবার পূর্বে পূর্ব-পরিচ্ছেদ্দের বিষয় 
পাঠকদিগকে কথঞ্চিৎ স্মরণ করাইয়! দেওয়া আবশ্তক । পাঠকগণ বিগত 

ম্তব্য ( ১ম থণ্ড, ২৩ প, ম,) পাঠে অবগত আছেন, গৌরাঙ্গ জনৈক পড়ুয়াকে 

গুড় হস্তে মারিবার জন্য ধাবিত হইলে এ পড়ুগ্গা প্রাণ ভয়ে পড়ুয়া-্মমাজে 

অন্থযোগ করে, তাহাতে গৌরাঙ্গ পুনরায় সের়প অত্যাচার করিলে পড়ুম্নাগণ 

তাহাকে প্রহার করিবার মন্ত্রণা করে; ই! শুনিয়া গৌরাঙ্গ তৎ্প্রতীকারার্থ 
এইরূপ মনন করেন যে, ষদি তিনি নল্ন্যাল গ্রহণ করিয়া পড়ুয়াদের নিকটে বান 

তাহ! হইলে তাহার! তাহাকে সন্ন্যাদী দেখিলে মারিবে না, সথতরাং তাহার ভক্তি- 
গ্রচার কাধ্যেরও কোন ব্যাঘাত হইবে না। এই সন্কল্প তিনি ভক্তমণ্ডলীতে 

ব্যক্ত করেন, এবং ইহার কিছুদিন পরে মাতা ও কয়েকজন অস্তরঙ্গের সনিববন্ধ 

যুক্তিপূর্ণ নিবারণ বাক্য না শুনিয়! সম্যাস গ্রহণার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। 

পাঠকগণ বিবেচন1 করুন, যে তুচ্ছ কারণ গৌরাঙ্গের পড়ুয়াদের সহিত ভবিষ্যৎ, 
সদ্যবহার দ্বারা অনায়াসে দুরীতৃত হইতে পাৰিত, তজ্জন্ত গৌরাঙের গৃহত্যাগ পূর্বক 

মন্নযান-ধন্ম অধলম্ঘন কি সঙ্গত ব৷ প্রয়োঞ্ণীয় হইতে পারে? পড়ুয়াদের প্রতিকূল 

বাক্যে ধৈধ্যচ্যুত হইয়। আর মারিতে না গেলেই ত নব মিটিয়। যাইত, ভক্তি- 

প্রচার কার্ধ্যও পর্ব্বে যেমন চলিতেছিল, তাহারই বা বিগ্র কেন হইত? অতএব 

ইহ। অনুমেয় যে, গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগের অন্য কোন নিগৃঢ় কারণ বিদ্যমান ছিল, 

যাহা তিনি পৃথিবীর কাহাকেও প্রকাশ করিতে পারেন নাই, স্থতরাং নন্ন্াসগ্রহণ 
তাহার একট। ছল মাত্র। 

পাঠকগণের ম্মরণ থাকিবে (প্রথম খণ্ডের ২য় প, ৪২, ৪৩পূঃ দ্রষ্টব্য) গৌরাছের 
পিচিউটরি গ্লাণ্ডের অগ্রভাগের অস্বাভাবিক আ্াব-বাহুল্য নিবন্ধন তাহার দৈহিক 

গঠন ও মানসিক ক্রিয়া অসাধা'রণরূপে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল, উহার ফলে 

বাল্যেই অর্থাৎ তাঁছার জননেন্রিয় সম্যক বিকশিত হইবার পূর্বেই কাম প্রবৃত্তি 
উন্মেষিত হওয়ায় মানকারিণী বালিকাদিগের সহিত অশিষ্টোচিত আচরণ ও স্বীয় 

২ 
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বিবাহ প্রস্তাব করিতে, তথা অকালে মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাছিত হইবার 

আগ্রহ গ্রকাশ এবং দ্বিতীয়বার লমারোহ সহ বিবাহে অত্যধিক উৎসাহ ও আনন্দ 

গ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এদিকে আবার তাহার জননেন্দ্রিয়ের 

বাহ-বিকাশ এবং ক্রিয়াযোগ্যতা উপস্থিত হইলেও অগন্ুকূল সুযোগের অভাবে 
( অর্থাৎ বালিকা স্ত্রীতে ) তাহার প্রবল কামবাসন! তৃপ্তি লাত করিতে পায় 

নাই, সেজন্য তাহার পক্ষে উহাকে অগত্য। বলপূর্ববক দমন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ক্রিয়া 
নিরুদ্ধ রাখা (79779859190 ) ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। প্রথমোক্ত কারণে 

গোৌরাঙ্গের যেপ পূর্বোক্ত তীব্র হিষ্টিরিয়া ও তদানযঙ্গিক অন্তান্ত বাযুরোগ উদ্ভূত 

হইয়াছিল, সেইরূপ আবার শেষোক্ত কারণে তাহার কামবাসনা অতৃপ্তাবস্থায় 
থাকিয়! ক্রমে ক্ষীণতাপ্রা্ধ হইয়! অকালেই তিরোহিত হইয়। থাকিবে। ** অথবা 

তাছার সতত অতিরিক্ত পঠন-পাঠন এবং ভক্তিগ্রচারকার্ষেয মানসিক চিন্তা 

ভৎ্সহ দীর্ঘকালব্যাপী নৃত্য-ব্যাপারে নিরতিশয় পেশী-কার্ধ্য সম্পাদনের পরে শ্ীয় 

অবতারত্ব ও ভক্তিগ্রচারের প্রগাঢ় চিন্তা লইয়। অধিক রাত্রে শয়নকক্ষে গেলে 

্্-সম্ভতোগেচ্ছা হওয়া ততট। সম্ভব ছিল না) ববং জানা যায়, কখন কখন তাহার 

শয্যাতেই হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হইত (অমিয় নিমাই চরিতের 
উদ্ধত জয়ানন্দের কড়চ| দেখুন )। এমন অবস্থায় কাহারও মনে শ্ত্রীসেবার 

ইচ্ছ। উদ্দীপিত হওয়| সম্ভাব্য নহে। 1 গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে বা ইহার বিপর্যয় 

৯ প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের মন্তব্য, ৩৫ ও ৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য । 
1 এ বিষয়ে পাশ্চাত্য গ্রসিন্ধ জনন-তত্বজ্ঞের নির্দেশ এইরূপ,_ 
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কেন ঘটিবে? তথাপি নবযৌবনপম্পন্ন। সুন্দরী বিষুঃপ্রিয়ার সান্লিধ্য লাতে কদাচিৎ 
তাঁছার তাদৃশী ইচ্ছ! উদ্দীপিত হইলেও রতিকার্ধ্য নিষ্পাদনে অনমর্থত। উপলব্ধি 
হওয়াই হৃসস্তব । এই অবস্থাকে পাশ্চাত্য আযঘুর্বেদে প্রায়শঃ অস্থায়ী 

অতিরঞ্রিত এবং কখন বা কাল্পনিক ষণ্ডত্ব বলে। * গৌরাঙের যগ্ডত্বের প্রথমোক্ত 
কারণে যদি কাহার সংশয় হয় তবে শেষোক্ত কারণের বিদ্যমানতায় কাহারও 

সংশয় হইতে পারিবে না। এই দ্বিবিধ কারণের মধ্যে একতর কারণ হইতেই 

গৌরাঙ্গের অস্থায়ী ব৷ কাল্পনিক বগ্ডত্ব উদ্ভূত হওয়া নিতান্ত সম্ভব মনে করিতে হয়| 
বাস্তবিক দুর্ভাগ্যক্কমে কাহার এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইলে তাহার একদিকে 

স্ত্রীদস্তোগে অনমর্থত। প্রযুক্ত আপনাকে যেরূপ ইন্ত্রির়ভোগে চিরকালের জন্য 
বঞ্চিত বোধে ক্ষুব্ধ ও ক্রিষ্ট হইতে হয়, পক্ষান্তরে সেইরূপ স্ত্রীর ইন্দ্িয়-তৃণ্ডি- 

সাধনের তথ! সম্তান লাভের অযোগ্য হওয়ায় তাহার নিকট আপনাকে অকর্ণ্য 
স্থতরাং দ্বণ্য হইবার ভয়ে ভীত হওয়াও স্থসম্তব হয়। আমাদের গৌরাঙ্গকে এইক্প 
শোচনীয় অবস্থার বিষয়ীভূত হইয়! থে সময়ে সময়ে ( অর্থাৎ প্রক্ৃতিস্থ অবস্থায়) 

বিষণ্ন ও ছুশ্চিম্তাকুলিত হইতে হইত, তাহাতে সঙ্গেহ অল্পই হয়। কেন না, দেখা- 
যায়, তাহার এই মনোভাব গোপনে দমন রাখিবার জন্য বিষুঃপ্রিয়াকে আপন! 

হইতে দূরে অর্থাৎ শ্বশ্তরালয়ে রাখার ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন । অপিচ আপনার 
পুরুষভাব ভুপিবার জন্ত স্ত্রীভাবে ( গোপীভাবে ) ভাবিত হইয়! কষ্ণপ্রেমের 

সাধনায়' আপনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরন্ত তাহার এনপ চেষ্টায় 

হুফল হয় নাই বরং তাঁহার মনের অশান্তি ও কষ্টের আবেগ উপশমিত না হইয়! 

বর্ধিতই হইতেছিল। বোধ হয় ক্রমে উহ! অসহ্ হওয়ায় গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ পূৃর্ব্বক 

সত্রীবঞ্ন তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়৷ অবধারণ করিয়াছিলেন। অথচ তিনি এই 

নিগুঢ় রহস্ত স্বীর মানসিক দুর্বগতা! প্রযুক্ত পৃথিবীর কাহারও, এমন কি, নিতান্ত 

৯ [000090০০৮13 10019066108 13 ৫8991) (1১9 10080280110 £0£ 

9)1003, 17119 020993 219 093 11090 1060 (0 1798,09) 61)0986 10101) 

813. 01179108180 01690 10907920106) 800 615088  চয10101) 819 
[)9701)1081,---010688 12662] 10810601608 6922])018) 11900920617 

62956978090) 80 ৪0108010099 2108017%7 21600901061, 
(990১8 07010005018, ০? 119010109 &00 90:50: --৬ ০1:14, 2৪8০ 107, 
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অস্তরঙ্গেরও নিকট প্রকাশ করিতে পাঁরেন নাই। এই সময়ে দৈবাৎ পড়ুয়াদের 
সঙ্গে তাহার গোপীভাবের সাধনা লইয়া! একটা কলহ উপস্থিত হয়। তিনি এই 

সামান্ত কারণ উপলক্ষে ই মন্যাদ-গ্রহণার্থ গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করেন এবং তাহ! 

মাতা ও কয়েকজন অন্তর/ঙগর নিকট প্রকাঁশও করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি 

সঙ্ন্যাসগ্রহণের কথ। ধেন ভূলিয়। গিয়াছেন, ইহ ম্বকীয় আচার ব্যবহার দ্বার] 

সকলকে বিশ্বান করিতে দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তাহার সম্প্যাসগ্রহণ 

করিয়! গৃহত্যাগী হইতে হইলে স্সেহময়ী জননীর ইচ্ছা ও সছুপদেশের বিরুদ্ধে 

তথ! অস্তরঙ্গগণের অনভিমতে কার্ধা করিতে এবং তৎসঙ্গে মাতাকে পরিত্যাগ 

করিতে হয়, এই চিন্ত! ভিতরে ভিতরে তদীয় মনে গুঢ়ভাবে কার্য করিতেছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছুদ্দিন মনে মনে এই বিষয়ের বিচার ও তোলাপাড়া 

করিয়া তিনি অবশেষে এইক্প সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবেন বে বরং 
বৃদ্ধা জননীকে এবং অস্তরঙ্গদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ষে মনঃকষ্ট ও অনুবিধা 

ডোগ করিতে হইবে তাহ! অনায়াদে সহ করিতে পারিবেন, কিন্তু বিষুপ্রিয়া- 
সহ গৃহে বাস (পূর্বোক্ত কারণে ) দ্বার সতত ছুঃদহ গুঢ় মনোবেদনার. যন্ত্রণা 

তিনি কাচ সহিতে পারিবেন নাঁ। অতএব তিনি সন্যাসগ্রহণের ব্যপদেশে 

গৃহত্যাগ করাই শেষ কর্তবা স্থির করিয়াছিলেন। স্থধী পাঠকগণ! এক্ষণে 

এইরূপ মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ সহায়ে আমাদের বিকৃতমনা বিশিষ্টভাব-প্রবণ 
গৌরাঙ্গের পূর্ব্বোক্ত চরিতাংশের আলোচনায় ধেনূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 

হওয়! যায়, তাহ! সপ্রমাণিত হইলে তাহার বর্তমান আচরণ অপাধারণ, 
অতি গুক্কতর, জটিল এবং চাতুরীপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইবে। অথচ অনেক 
লোকের মনে তিনি সর্ধবত্াযাগী ও সন্াসী-বর বলিয়া একট! ধারণা দৃঢ়বদ্ধ 
হইম্বা আছে, স্থৃতরাং আশঙ্কার বিষয়, এ দকল কথা সাধারণের গ্রহ যোগ্য ন। 

হইতে পারে; অতএব লেখক তাহাদের প্রতীতির জন্য মনোবিজ্ঞান ও অন্ত ছুই 

দিক্ দিয়। গৌরাজের স্নযাদগ্রহণাথ গৃহত্যাগ বিষয়ের যথাপাধ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত 

হইতেছেন, আশ। করেন ধৈর্যশীল পাঠকগণ তাহার অগ্গ সররণ করিবেন। 

(ক) মনোবিজ্ঞানের দ্িকৃ। ( 287 01)0-%10817815 ) 

(খ) শাস্ীয় দিকৃ। 

(গ) লোক শিক্ষার দিক্ । 
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(ক) গত পরিচ্ছেদের মন্তব্যে গৌরাঙ্গের রোগধর্ম্নে মানসিক' দৌর্ধবলা- 
বশাৎ এনংমত মনোবৃত্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়। গিয়াছে, বর্তমান পরিচ্ছেদে 

তা। অপেক্ষা আরও অধিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; সার কথা এই, আমর 

গৌরাঙ্গচরিত আলোচনায় যতই অগ্রসর হইতেছি ততই তাহার ক্রমশঃ উৎকর্ষ- 

প্রাপ্ত হ্বন্বজ মানসিক রোগের লক্ষণের সহিত পরিচিত হইতেছি। পরস্ধ ক্ষোভ 

ও কৌতুকের বিষয়, জীবনী-লেখকের1 তাহার অনেক অসঙ্গত কৃত্যের প্রকৃত 

তাৎ্পর্যা হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে ন! পারিঘা নানারূপ বৈয়র্থ ঘটাইয়া আপনাদের 

স্বকপোলকল্লি ত ভ্রান্ত-মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে দেখ! যায় 

ভাবপ্রবণ ভক্তমণ্ডলী তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করতঃ চলিয়! আসিতেছেন। 

যাহা হউক আমর! এই মস্তব্যংশে গৌরাঙ্গের বর্তমান সন্নযাদাঁচরণের মধ্যে তাহার 

মানদিক দৌর্ধল্যরোগের স্বভাব যেরূপ নানাভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল, তাহা 

নিয়ে দেখাইবার যত্ব করিব। 

প্রথমতঃ দেখা যায়, বিশ্বস্তর সম্গযান গ্রহণ উদ্দেশ্তে নবদ্বীপ হইতে 

কাটোয়াতে এক দিনেই উপনীত হইগাছিলেন | গঙ্গাপার হইয়া 

হাট|পথে প্রায় পনর ক্রোশ পথ যখন তীহাঁকে যাইতে হইয়াছিল 

তখন অবশ্ দ্রুত গমন ব্যতীত সে কার্ধা সাধিত তয় নাই। সেজন্য অস্তরঙগ 

সঙ্গীর! কিছুকাপ পরে আসিয়া কাঁটোর়ায় তাহার সহিত মিলিতে পাপিয়াছিলেন। 

তত্পরে উহ্বা্দিগকে লইয়া গৌরাঙ্গ মত্ত-সিংহের গতিতে কেশব ভারতীর সমীপে 

উপস্থিত হুইয়|ছিলেন। পাঠক জানেন, বিশ্বস্তরের বোগ ধন্দে ( আবেশে) 

চলনট1 সময়ে সময়ে উন্মত্তের ন্যায় একপ্রকার অস্বাভাবিক আকারের হইত । 

তাই এই স্থলে ভাবীগুরুর সমীপে যাইতে তাহার সেইরূপ আবেগের গতি 

উপস্থিত হইয়াছিল। 

দ্বিতীয়তঃ জান! যায়, বিশ্বস্তর পথে আসিতে আসিতে তাহার বাহ্-উদ্দেশ্ঠ 

ষে সন্গ্যাস গ্রহণ তাহ ভূলিয়। গিয়া কেশব ভারতীকে কৌশলে স্বীয় যাদু-শক্তির 

অধীনে আনিবার চেষ্ট। করিবেন একূপ ভাব মনে উদ্দিত হইয়া! থাকিবে। 

কেননা দেখা যায়, তিনি ভাবী গুরুর সমীপে আসিয়। অতি আগ্রহের সহিত 

সাধারণ দাস্য-ভক্তি দীক্ষার .প্রার্থনাই জানাইয়া ছিলেন। ইতঃ পূর্বে তিনি 
গয়াধামে ঈশ্বর পুরীর নিকট যেরূপ “মধুরবচনে কৃষ্ণ “প্রেম” লাভের প্রার্থন 
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করিয়াছিলেন, এখানেও ভারতীর নিকট সেইরূপ উপদেশের আকাঙজ্। 

বিনীতভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন । তবে বিশেষের মধ্যে এই, তখন কৃষে 

কেবল প্রেম ব৷ ভক্তির প্রার্থনা, ইদানীং কৃষ্ধে দাস্য-ভক্তি লাভের আকিঞ্চন। 

অপিচ, তখন ঈশ্বরপুরী উপদেশ দানোগ্তর গৌরাঙগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, 
এস্লে গৌরাঙ্গই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। ভারতীকে সহদ। আলিঙ্গন করেন। 

বিশ্বস্তর ত্বয়ং যে কৃষ্ণ হইয়াছেন তাহা সময়ে সময়ে মনে করিতেন, (কেন ন। 

তিনি নিজেই ইতিপূর্বে ব্যক্ত করিয়াছেন_-“কলিতে আমিই কৃষ্ণ, আমি বিষুঃ 
আমি নারায়ণ” ) সে কথা সন্ন্যাসগ্রহণ সঙ্কল্পের কিছু পৃর্বেবে ভুলিয়া গিয়া সময়ে 

লময়ে কৃষ্ণগ্রেম-বিহ্বল! গোপীর ভাবে ভাবিত হইতেন। ইদানীং আবার দেখা 

ধাইতেছে কাটোয়ার পথে আসিতে আসিতে দেই চরম মধুরভাবের পরিবর্তে 
কৃষ্ণ দাস্যভাবে ভাবিত হুইয়াছেন। ইহা তাহার নিজের উক্তিতেই 

প্রমাণিত হয় (কষ্ণ-দান্য বই ষেন মোর নহে আন? )। পাঠক! এন্প 

মনোভাবের পরিবর্তন অর্থাৎ পুর্বভাব ভুলিয়া গিয়া নূতন ভাবে ভাবিত হওয়া 
ছিটিরিয়া রোগের যে বিশিষ্ট লক্ষণ তাহ এস্লে গৌরাজে স্পষ্টবূপে প্রকটিত 

দেখা যাইতেছে। বিশ্বস্তর সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ গৃহতাগী হইয়া 

কেশব ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঠিনি উপদেশ প্রার্থনাকালে 

কি তৎ্পরেও» সন্ন্যাস গ্রহণের প্রস্তাব বা কথ একবারও মুখে ব্যক্ত করেন নাই। 

ইহার কারণ তাহার রোগধর্টের ভ্রান্তি-স্ব ভাব প্রযুক্ত স্বীয় মনোভাবের পরিবর্ততন- 

শীলত1। কৌতুকের বিষয়, তিনি ভারতীর নিকট দাশ্যভক্তি প্রাপ্তির আশায় দীক্ষা 

প্রার্থনা করিলেও তাহার নিকট হইতে কোন মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই,বরং বুন্দাবন- 

দাসের কথায় আস্থা স্থাপন করিলে মন্ত্গ্রহণের ভাণ করিয়া নিজেই ভারতীর কর্ণে 

্বকপোল কল্লিত-_সভ্ভবতঃ সেই দশাক্ষরী--কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন । সে- 

যাহ! হউক, বিশ্বস্তরের তথা-কথিত সন্যাসগ্রহণের পরেও এ ভার পরিবর্তন ব। 

ভ্রান্তির আচরণ তাহাতে চলিপ্লাছিৰা ।--যেমন বিদায়কালে বনে প্রবেশ করিয়া 

নিজ্বনবাসের সক্কল্প, সে সঙ্কল্প কাধ্যে পরিণত হইতে ন! হইতেই তাহা ত্যাগ 

করিয়] বা ভুলিয়। গিয়। নীলাচল গমনের অন্ত সঙ্কল্প করা; ইত্যার্দি--বিশ্বস্তরের 

চিত্তবিভ্রম (4700681% ) বশতঃ প্রোক্তরূপ এবৎ বক্ষ্যমাণ আরও বন ভাব- 

পরিবর্তনের একমাত্র মূলীভূত কারণ যে হিষ্টিরিয়া রোগ, তাহ বুঝিতে কোন 
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কষ্ট পাইতে হয় না। * দেখা যায় তিনি ভারতীর নিকট পূর্ববোক্তরূপে দীক্ষার 
প্রশ্ব করিতে করিতে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া! নয়নজলে 
্বীয় দেহ সিক্ত করিয়। হঙ্কার পূর্ব্বক নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পাঠক ! 
ইহা কি কোন ন্ুস্থমন] সন্ন্যাস-প্রার্থ লোকের পক্ষে স্বাভাবিক বা সঙ্গত কাধ্য 

হইতে পারে? বুঝিতে গেলে জীবনীলেখক বৃন্দাবন দাস এন্বলে গৌরাঙগের 

হিষ্টিরিয়ার আবেশ ও আক্রমণেরই পরিচয় দিয়াছেন । যথা__ 

“প্রেমজলে অঙ্গভাসে প্রত্ুর কছিতে। 

হু্কার করয়ে শেষে লাগিল! নাচিতে ॥ 

গাইতে লাগিল! মুকুন্ধাদি ভক্তগণ। 

নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রশচীনন্দন ॥* 

ভাল, এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, ?গৌরা্গ যে নিজাবেশে মত্ত হইয়া! নৃত্য 
করিয়াছিলেন সে কিসের আবেশে? কুষ্ণ ভাবের, না গোগী ভাবের ? 

বোধহয়, বৃন্দাবন দাস এস্থলে গৌগাঙ্গের গোগীভাবেরই আবেশ মনে করিয়া- 

ছেন, কেন না তাহাতে মধুর ভাবেই প্রেনজলে অঙ্গভাসার সম্ভাবনা অধিক। 

পরস্ধ উহ! যে হিষ্রিরিয়ার লক্ষণ তাহ! তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কেননা 
দেখ! যায়, পরক্ষণেই গৌরাঙ্গের এপ এক হিষ্টিরিয়ার তীব্র আক্রমণ উপস্থিত 

হইয়াছিল, যাহাতে তিনি ঘুরিয়। ঘুরিয় নৃত্য করতঃ অত্ভুত ক্রন্দনের নেত্রবারি 

সবার! চডুপ্দিকৃন্থ দ্শকদিগের বন্ত্র তিজাইয়া দিয়াছিগেন। তভ্ভিন্ন তাহার কম্প, 

স্বেদ, মুচ্ছ। এবং সকলের ভীতিপ্রদ আছাড় খাওয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 

তদনস্তর আক্রমণের পর মুচ্ছাতঙ্গে যেমন এ রোগে প্রলাপ হুইয়া থাকে 

গোরাঙ্গেরও এস্থলে তাহাই হুইয়াছিপ। তিনি উপস্থিত সকলের নিকট অতি 

* ডাঁজার জেলিফ হি্িরিয়! গ্রস্ত ব্যক্তির ভ্রান্তি সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াদ্বেন। যখ!-. 
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বিনীত ভাবে দাস্ত প্রার্থন। করিয়াছিলেন (ধীস্তে তৃণ করি সভ! স্থানে দান্ত 
মাগে”)। স্থধী পাঠক! বিবেচনা! করুন, যে ব্যক্তি অব্যবহিত-পুর্ব্বে কেশব 
ভারতীকে দ্বাশ্তভক্তির পরম উপদেষ্টা বুঝিয়৷ তাছার নিকট নির্বদ্ধান্ুনয় 

জানাইয়! দীক্ষা লইয়াছিলেন তাহারই এক্ষণে উপস্থিত বৈষ্বর্দিগের নিকট 

সহন! দান্তভক্তি প্রার্থন। উন্মাদের স্তায় একেবারে যে অসঙ্গত ও গ্রলপিতের 
ব্যাপার, তাহাতে কি সন্দেহ হইতে পারে ? পরস্ধ গৌরাঙ্গের মত মানস- 

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে উহ! আদৌ অনঙ্গত বা আশ্চর্যজনক নহে । আবার, 

(তিনি যে শ্বীম় রোগের বিবিধ লক্ষণ গ্রকাশ করিয়। নিকটস্থ সকলকে চমত্কৃত, 

হুঃখিত এবং বিশেষতঃ স্ত্রীর্মিগকে সমবেধনায় অভিভূত করিতে পারিয়াছিলেন, 

(“এই মত নারীগণ দুঃখ ভাবি কাদে। 

সর্বলোক পড়িলেন চৈতন্তের ফাদে ॥১) 

ইহ। তাহার হিষ্টিরিয়া রোগেরই প্রকৃতি ব্যক্ত করিতেছে । পাঠক! নিকটস্থ 
আত্ীয় শ্বর্জন ও অন্যকে বিস্মিত কর! এবং তাহাদিগের নিট হুইতে সহানুভূতি 

লাভের প্রচেষ্টা তাহার রোগধম্মহ্লভ বিকৃত-মনস্কতারই পরিচায়ক। 

( গ্রথম খণ্ড, উদ্বোধন নোট, ১৭০ পৃঃ দ্রব্য )। 

তৃতীয়তঃ, কেশব ভারতী বশ্বস্তরের পূর্বোক্ত অদ্ভুত আচরণ দেখিয়। 

বিশ্মিত হইয়া তাহ! অলৌকিক মনে করিয়াছিলেন । তদন্থুসারে বিশ্বস্তরের 

উপদেশের প্রস্তাবোত্তরে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “তোমার গুরুর যোগ্য কেহ 

কভু নহে।” ইহ! শুণিয়। বিশ্বস্তর বলিয়াছিগেন | 

“্রুতু বোলে? মায়া মোরে ন! কর গ্রকাশ। 

হেন দীক্ষ। দেহ যেন হঙ কৃষ্ণদাস ॥” 

পাঠক! দেখুন বিশ্বস্তরের মনে এখনও সেই দীক্ষা গ্রহণ এবং কৃষণ-দাস্ত- 
তক্তির আকাক্ষাভাব জাগরিত। কৈ, নন্্যাস গ্রহণের ভাব ত প্রকাশ 

করিলেন না? আবার পরদিন পরাতে যখন চন্দ্রশেখরকে বলিলেন-__“বিধি- 

বিহিত নকল কর্ম কর, তোমাকে প্রতিনিধি করিলান।, তখনও সন্ন্যানের স্পষ্ট 

উল্লেখ করেন নাই । তখ্পরে ষখন মস্তক মুগ্ডনের কাল উপস্থিত হইল তখনও 

তাছার এই দীক্ষায় সন্যাসের কল্পনা বলিয়! ঠিক বুঝ। গেশ না, কেনন| উক্ত 

উত্তয় অনুষ্ঠানেই পূর্ববকৃত] মন্তক-মুণ্ডন। এম্কলে দেখ যায়, গৌরাজের 
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মাঁথ! মুড়াইবার উদ্যোগে পুনঃ পুনঃ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হই! 
তাহাকে এতদূর অস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সমস্ত দিনের মধ্যে 

প্রয়োজনীয় ক্ষৌরকার্যা সমাধা করা নাপিতের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই । পরে 

সদ্ধ্যার সময়ে যন তেন প্রকারেণ গৌরাঙ্গের শ্রীশিখার অন্তর্ধান? কার্য 

নিষ্পন্ন হইয়াছিল। পাঠক! যেব্যক্তি শিখ। স্থত্্র ত্যাগ পূর্বক ন্ন্যাদ-গ্রহণ- 

সঙ্কলে তাদৃশ ব্যাকুলিত হইয়া মাতৃ আজ্ঞা ও অন্তঃজগণের হিতোপদেশ 
উন্লজ্বঘন এবং গৃহাদি সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়! গুরুর সমীপে ধাবিত হইয়া 

উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মস্তক মুণ্ডন কালে মনের এমন কি 

ভাবোত্তেঞনা উপস্থিত হইয়াছিল, যাহার ফলে তিনি এতাদৃশ শারীরিক 

চাঞ্চল্য ও মানসিক ইতস্ততঃ-ভাব প্রকাশ না করিয়। থাকিতে পারেন নাই? 

বাস্তবিক তাহার যে মনের কি ভাব বা ভাব-সমূহ (120)01100-0010]163) 

ততকালের উদ্দীপিত হইয়! ক্রিয়াপর হইয়াছিল তাহ! অনুমান করা সহজ কথা 

নহে। সম্ভবতঃ এন্থলে গৌরাঙ্গের স্বকীয় ভাব প্রেরণা এবং উপস্থিত স্ত্রীগণের 
নানাবিধ খেদোক্তি সহ সহানুভৃতি-রূপ বাস্থ-প্রেরণা, এই উভগ়বিণ ভাব-প্রেরণা 

ভাবোত্েজনার কার্য করিয়াছিল। সেজন্য তিনি কখন মনে করিয়! 

থাকিবেন--তাহার এত সাধের শোভাগ্রদ ও অন্যের (বিশেষতঃ ভক্ত ও 

স্নাদিগের) চিন্তরগ্রক কেশপাশ চিরকালের জন্য বিদায় দিতে হবে এবং 

তদ্বারা স্বীয় সৌন্দধ্যের৪ বিশেষ হানি হইতে পারে। কখন ব। এরূপ হয়ত 

তাহার মনে উদয় হইতেছিল যে, তিনি স্সেহময়ী বুদ্ধ। জননীর আল্ঞ। হেলন করিয় 

তাহার নেহপাশ চিরতরে ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, কখন আবার হয়ত£ 

ভাবিতেছিলেন সাধবী বালিক! স্ত্রীর মনে বিনাপরাধে সধবাবস্থায় চির-বৈধব্য* 

কে প্রদান করিতেছেন; পরক্ষণে হয়তঃ ইহাঁও মনে হওয়। সম্ভব যে, তিনি 

জন্মের মত বিষুপ্রিয়ার মুখাবলোকনে বঞ্চিত হইতেছেন এবং গৃহত্যাগের পূর্বে 

ভাহাকে দুইটা প্রবোধবাক্যও বলা হয় নাই। বিশেষতঃ সন্যাসের পূর্ববরুত্য-_ 
এই যে মাঁথ। মুড়াইবাঁর কার্ধা, তাহ! একবার নিষ্পন্ন হইয়। গেলে আর কোন 

কারণে ব। কালে তিনি গৃহে ফিরিতে পারিবেন না--এই দারুণ চিন্তা তাহার 

বৈরাগ্যবিহীন মনকে এই সময়ে যে উদ্হেলিত ও ক্রিষ্ট করিতেছিল, তাহা নিতান্ত 

সম্ভব মনে হয়। অতএব এই সকল বিভিন্ন ভাবোত্তেজনা তাদৃশ তুর্বল 
১৬] 
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স্তরাং অদংঘত মনা গৌরাঙ্গকে পর্যাকুলিত করিয়। তাঁহার এই 

মন্তকমুণ্ডন-কার্ধে. তাদুশ দীর্ঘকালব্যাপী হিষ্টিরিয়ার আবেশ ও 
আক্রমণ আনিয়া যে পুনঃ পুনঃ বাধা প্রদান করিবে, তাহাতে আর 

টৈচিত্র্য কি? 

চতুর্থতঃ,ইহার পরে মন্ত্র গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে গৌরাঙ্গ ভারতীর সমীপস্থ 
হুইয়। ছল করত: নিজের স্বপ্রপ্রাপ্ত একটী মন্ত্র (বোধ হয় ইহ! ঈশ্বরপুরীর প্রদত্ত 

সেই দীক্ষার মস্ইই হইবে) তাহার উপযোগী হইবে কিন! জানিতে চাহিয়া ভার- 

তীর কর্ণে বলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিস্মিত হইয়া সেই মন্ত্রই উৎকৃষ্ট বলিয়! 
অনুমোদন করেন 'এবং তাহাই গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করাইয়াছিলেন। বাস্তবপক্ষে 

গৌরাঙ্গের আদৌ সন্নাসের পদ্ধতি অন্ুপারে কোন মন্ত্র ভারতীর নিকট হইতে যে 

প্রাপ্ত হন নাই, ই! বলিতেই হইবে। এই বাাপারের পরে গৌরাঙ্গ গুরু ভারতীর 

নিকট শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্চ* এই নাম প্রাপ্ত হইয়া সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। তখন 

উপস্থিত বৈষ্ণব সকল আনন্দে জম্ম ও হরিধ্বনি করিয়া ভারতী ও গৌরার্গকে 
প্রণাম করিয়াছিল। গৌরাঙ্গ কিন্ত তথাকথিত মন্ত্গ্রহণান্তে গুরু ভারতীকে 

প্রদক্ষিণ ঝ গ্রণাম করেন নাই। ইহা যে ভুল ক্রমে হইয়।ছিল, তাহা বোধ 

হয় না, যেহেতু তিনি মনে মনে জাঁনিতেন বে, তিনি ভারতীকে প্রকৃত প্রস্তাবে 

গুরু করেন নাই, স্রষ্ভরাং গুরু-ভক্তিও তাহার মনে হ্থানই পাঁয় নাই । কেননা 

দেখাঁও যায়, গৌরাঙ্গ কথিত রূপে সন্গাসগ্রহণ করিবা মাত্র গুরু ভারতীর 

অনুমতি বা সম্মতি না লইয়নই মুকুন্দকে কীর্তন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন । 
(তখন অন্যান্য সকলে চারিদিকে গাইতে লাগিল। ) এই সময়ে, বোধ হয়, 

কার্ধ্যদিদ্ধি-জনিত আনন্দে গৌরাঙ্গের এক তীব্র হিষ্টরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত 

হইয়াছিল। হইবাঁরই কখা, উহাতে তাহার শ্বাস, হাল, পুলক, হুঙ্কারাদি বন্ধ 

লক্ষণ (ঘাহাকে বৃন্দাবন দাস প্না জাঁনি কতেক হয় অনন্ত বিকার” বলিয়া 

নির্দেশ করিয়াছেন) দেখ! দিয়্াছিল। গঞ্জন ও হৃষ্কারের ত সীম! ছিল না। 

বৃন্দাবন দাস ইহাকে এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, 

“কোটাপিংহ প্রায় ষেন বিশাল গঞ্জন | 

আছাড় দেখিয়া ভয় পায় সর্বজন ॥* 

তৎপরে আরও বলিয়াছেন,-- 
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কোন্ দিকে দণ্ড কমগ্লু বা পড়িল]। 

নিজ প্রেমে বৈকুণের পতি মত্ত হৈল1 ॥” 

পাঠক! দেখিয়াছেন ত? ভক্ত জীবনীলেখক এস্থলে কেমন “প্রেম শব ব্যবহারে 
গৌরাঙ্গের বিকৃত মনোভাব নিচগ়্ের উপরে একট। আবরণ “তে চেষ্ট করিয়াছেন! 

বাস্তবিক পূর্বোক্ত বাহ-লঙ্ষণ সকল যদি তথাকথিত বৈকুঞপতি-গৌরাঙ্গের 
নিগ প্রেমের চিহ্ন বণিয়া ধর| হয়, তবে ভূতোন্মাদের ( নু8(6718 ) লক্ষণের 

সহিত উহাদের কিরূপে প্রভেদ করা যাইবে ? 

ইহার পরে গৌরাঙ্গ নাঁচিতে নাঁচিতে গুরুকে ধরিয়া আলিঙ্গনও 

করিয়াছিলেন। ইহ| অবশ্য ব্যবহার বিরুদ্ধ। এস্থলে বৃন্দাবন দাস কিন্তু 

বলিয়াছেন ইহাতে গুরুর “প্রেমভক্তি হইল”__তাঁৎপর্ধয এই গৌরাঙ্গের ব্ূপ 

(18150091105 ) এবং তাহার সম্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বের অদ্ভুত 

আটরণ দৃষ্টে প্রথমে ভারতী বিম্মিত মাত্র হুইয়াছিলেন, কিন্তু ইদানীং তাহার 
আলিঙ্গন জনিত অন্গ-সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়৷ হিষ্টিরিয়া বোগের বিষয়ীভূত হইয়! 
পড়িলেন; তখন এ রোগ তাহাতে সংক্রামিত হওয়ায় তিনিও গৌরাঙ্গের ঠিক 

অন্তকরণে প্রবৃত্ত হইলেন ।_- 

“পাক দিয় দণ্ড কমগুলু দূরে ফেলি। 

স্বকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি ॥৮ 

কেবল ইহাই নহে, ভ।র্তীর “বাহা দূরে গেল” তিনি মাটীতে গড়াগড়ি দিনে 

লাগিলেন। শেষে পরিহিত বস্ত্র পর্যন্তও সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সল্প" 

কথ! গৌরাঙ্গের বিশিষ্ট রোগলক্ষণ তাহাতে আশ্তর্য্যরূপে সঞ্চারিত হইয়া 
অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ফলতঃ ইহা অদস্ভব৪ নহে যে, এই সময়ে গৌরাঙ্গের 
ন্দমজালিক শক্তির 'প্রভাবও ( /1000610 ৪9099861010 ) ভারতীতে অনেকটা 

কার্ধা করিয়াছিল। ইহ] তাহার পরবত্তী ব্যবহারে পরিচয় পাওয়া যায় । যাহা- 

হউক ভাঁরতীতে উপরি উক্ত পরিবর্তিত ভাব দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে উচ্চৈংস্থরে 

হরিধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিলেন। পাঠক! ইহা ভিন্ন ভক্ত বৈষণবের! আর অধিক 
কি করিবেন? কিন্তু অন্ত বৃদ্ধিমান্ দর্শকের। হয়ত হান্য সম্বরণ না করিয়! থাকিতে 

পারেন নাই । এ দিকে বৃন্দাবন দাস প্রকৃত তথ্য না বুঝিগ্না 'ভারতীর প্রতি 

অতুল কৃপা হইল, বলিয়! নির্দেশ করিয়া গিাছেন। পরস্ত বিশেষ প্রণিধান 
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করিয়া দেখিলে ভারতীর নিকট হইতে গৌরাঙ্গের মন্ত্র পাওয়। একট। ব্যপদেশ মাত্র, 

প্রত্যুতঃ চাতুরী পূর্বক তাহাকে মুগ্ধ করিয়। স্ববশে আনিয়! স্বীয় তক্ত-শ্রেপীভুক্ত 
(90059: ) কর! তাহার জন্য তম গূঢ় অভিসন্ধিই ছিল, প্রতীতহয়। তদনস্তর 

বিশ্বস্তর গুরু ভারতীর সহিত সমস্ত রাত্রি নাচিয়। ছিলেন, বল। বাহুল্য উভয়েই 

হিষ্টিরিয়। আবেশে এরূপ পেশী কার্যে দীর্ঘকাল অক্লান্তে ব্যপূত ছিলেন। পাঠক ! 

সেরূপ আবেশে না হইলে কোন স্ুস্থমন। ব্যক্তি কি সার! রাত্রি নৃতাকাধো 

আপনাকে নিধুক্ত রাখিতে সমর্থ হয়? বৈষ্ণবাচার্ধযদিগের মতে ভক্তের যে নৃত্য 

তাহ। ভক্কি-ভাব অভিব্যক্তির বিশিষ্ট চিহ্ন । সম্ভবতঃ সেইজন্য বৈষ্বসমাজে 

গৌরাঙ্গের ( তথ অন্যান্য ভক্তেরও ) কখন মনোহর, কখন তাগও্ব, কখন দাস্ত, 

কখন বা গোপী ভাবের ৃত্যকে ভক্তি ও ভাবাবেশের নৃত্যবূপে পরিগৃহীত হইয়া 

আসিয়াছে । এস্কলে গৌরাঙ্ষ কেশব ভারতীর নিকট “কৃষ্ণ দান্ত”, প্রদানের 

প্রস্তাব করিয়াই নৃত্য করিয়াছিলেন, তত্পরে তথ|-কথিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 

সমস্ত রাত্রি গুরুর সহিত ( সম্ভবতঃ নান! ভাবের ) নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

€ এই মত পর্বর।ত্রি গুরুর সংহতি। 

নৃত্য করিলেন বৈকৃণ্ঠের অধিপতি ॥ ) 

পরদিন প্রাতঃকানে “বান্ত' হইলেও তিনি গুরু ও অন্চরগণের মহিত 

রাঢ় দেশের পথে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়়াছিলেন ( “পন্ব পথে চলিলেন 

করি নুত্যাবেশ” )। 

এই যে সমন্ত রাত্রি ধরিয়া নান। ভাবে নুতা করা এবং পরদিন প্রভাতে স্বপ্ল- 

কালের জন্ত সংজ্ঞালাভ করিয়াই পুনরায় সেই নৃত্য করিতে করিতে বক্তেশ্বরের 

পথে বহুদূর পর্য্যন্ত চল। ইহ! গৌরাের হিষ্টিরিয়ার আবেশের অবস্থায়ই ঘটিয়াছিল, 

বিবেচন। করিতে হইবে । * বৃন্দাবন দান এই দীর্ঘকালব্যাপী নুতোর অবস্থাকে 

কেবল 'নৃত্যাবেশ' শব্দে অভিহিত, করিয়া সন্তষ্ট হইয়াছেন। পরস্থ দীর্ঘকাল 

ধৰিয়। নর্তন যে কেবল অনলাধারণ এবং বিশিই হিষ্রিরিয়া রোগের আক্রমণ লক্ষণ, 

তাহ! নহে,বস্ততঃ এরূপ নৃত্যে রোগীর নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গী প্রযুক্ত বিশিষ্ট শ্রমসাধ্য 

পেশীকাধ্য সম্পাদিত হওয়ায় তদীয় উতৎ্কট ভাবোত্তে্নার আবেগ স্বতঃই 

₹ উদ্বোধন, ০/৯, 1০) ১২ পৃষ্ঠ। | 
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প্রশমিত হইয়। থাকে। ণ* এস্থলে সন্ন্যাদ ব্যাপার উপলক্ষে যেরূপ গৌরাজের 
শৃত্যাধিক্য ঘটিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার উপস্থিত তীব্র ভাবোত্তেজন। 

যথাকাগে প্রশমিত হইয়াছিল, ইহাই প্রতীত হয়। অন্যদিকে নৃত্যে চির অনভ্যন্ত 

কেশবভারতীর সহ্প| স্বীয় নব-শিষ্য গোরাঙ্জের সহিত দীর্ঘকালব্যপী যে নৃত্য 

ঘটিয়াছিল, তাহাও হিষ্টিরিয়ার ধর্মে এবং তৎসহ এন্দ্রজালিক প্রেরণা-প্রভৰ 

আবেগের নৃত্য বলিয়াও পরা যাইতে পারে | 

তদনন্তর, দেখ। যায় প্রভাত হইলে বিশ্বস্তরের চৈতন্য লাভ হইয়াছিল, 

(প্প্রভাত হইলে প্রত বাহ প্রকাশিপনা।”) তথন তিনি গুরুর নিকট বিদায় 

লইতে গিয়া বলিলেন।-__ 

"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞ্ি হইমু সর্বধ।। 
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাউ যথা ।” 

ইহ! অবশ্য বিশ্বস্তরের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণোত্তর প্রলাপ বাক্য। বোধ হয়, ( পুরা- 

ণোকু) কোন সময়ে কৃষ্ণ বুন্দাবনে গোপীদ্িগের সাঁহত ক্রীড়া করিতে করিতে যখন 

প্রধান! গোপীকে লইন়! হম। বনমধ্যে অস্তহিত হইয়াছিলেন তখন অন্যান্ত গোপীর! 
তাহাকে পুনঃ প্রাপ্ধির আশাম যে ব্যাকুলিত হইয়া বনমধ্যে ইতস্ততঃ তাহার অন্গু- 

সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,সম্ভবতঃ ঘেই ভাব তখন গৌরাগ্ের মনে উদ্দিত হও- 

য়া তিনি গুরুসমীপে কৃষ্ান্বেষণে বনে নিশ্চয় ধাইবার প্রস্তাব করিয়! থাকিবেন; 
শান, শি শশী শি টাটা তা টিপিপি চি টিসি টি 
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নতুবা সন্্যাস গ্রহণ করিয়! বিদায় কালে গুরুর নিকট কোথায় সন্ন্যান-আশ্রমের 
উপযোগী আচার ব্যবহারের কথ] জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন, তাহা না করিয়া 

তাহার কেবল বনে ( ভঞ্জগণপহ ) প্রবেশের কথা উত্থাপন করা কিরূপে সঙ্গত 

হইতে পারে? কেননা কৃষ্ণ যে বনে নিয়ত বাদ করিরা থাকেন এবং 

নূতন সন্গাসী তথায় গেলে তিনি তাহাকে দেখা দেন, ইহাই বা কিরূপে সম্ভাব্য 

হইবে? অতএব গৌরাঙ্গের এই কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশায় বনে প্রবেশ করিবার 
কথাট| আবেশাবস্থার প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, এবং এই 

প্রলপোষ্পাদক ভাবের বশবর্তী হইয়।ই গৌরাঙ্গ চন্ত্রশেখরকে দিয়। নবদ্ধীপে স্বীয় 

সন্াস গ্রহণানস্তর বনযাত্রার সংবাদ পঠাইবার কালে তাহার প্রতি নানারূপ 

ব্যবহারাধিক অপূর্ব মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন । তদনস্তর আবার, রাজ্রে 

জাগ্রত স্বপ্রাবস্থায় তিনি সঙ্গীগণকে ফেলিয়! একাকী এক হ্থদুর প্রস্তরে গিয়! 

(৪2101) 000)011900) তথায় অতি উচ্চৈঃম্বরে (ডুকুরিয়।) ক্রন্দন করিয়াছিলেন। 

এতত্তিন্ন বক্েখবে যাওয়ার অন্ন পখ বাকা থাকিতে পূর্ব-সক্কল্প ( বনগমন) 

স্হপা ত্যাগ (উদ্বোধন ১২ পৃঃ) করিয়। জগন্াথ দেবের প্রত্যাদেশের ভাণ 

করতঃ নীপাচলে ঘাওমার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহার পরে পথে 

চলিতে চলিতে মাঠে গরুর পল চরিতে দেখিয়া সম্ভবতঃ বুন্দাবনে কৃষ্ণের 

গোচারণের ভাব মনে উদয় ইওমার় সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিট্টিরিয়ার এক তীত্র 

আক্রমণের বশীভূত হইয়া পড়েন। তখন উহার বিবিধ বাহা-লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়াছিল। সুবুদ্ধি পাঠকগণ! বিবেচন| করিয়া! দেখিলে গৌরাঙ্গের এই 

দকল মানস-বিকারের বিচিত্র বাহ্-লক্ষণ-পরম্পরা যে তাহার হিষ্টিরিয়া রোগ- 
সমুভূত, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকে না। 

দেখ। ষায়, ভক্ত বৃন্দাবন দ্রাস গৌরাঞ্গের সন্যাস গ্রহণানস্তর বন গমন 

করিতে করিতে সহস! উহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার কারণ কিছু না বুঝিতে 

পারিয়া নিজের অন্ুমান-সিদ্ধান্ত এইরূপে ব্যক্ত করিয়। গিয়াছেন,-- 

“কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর গ্রতি। 

কেনে বা, বনে গেল! বুঝে কাহার শকতি ॥ 

হেন বুঝি, করি প্রভূ বক্রেশ্বর ব্যাজ। 

ধন্য করিলেন সর্বব রাট়ের সমাজ ॥” 



হয়খ, ১মপ, মস্তব্য ২৩ 

বাস্তবিক ইহার প্রকৃত কারণ বুঝ! নিতান্ত দুরূহ । কেনন], বক্রেশ্বরে উপনীত 

হইতে স্বল্প পথ বাকি থাক কালে গৌরাঙ্গের মনে এমন কি ভাবের উদয় 
হইয়াছিল, যাহাতে দিনি বনমধ্যস্থ বক্তেশ্বরের লান্গিধ্যে নিজ্জনবাসের দৃঢ় ইচ্ছ। 
পরিতাাগ করিয়া দূর নীলাচলে যাইবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

ইহা অসম্ভব নহে যে,গৌরাঙগ ত্রততগমন এবং হয়ত নানাভাবে নৃত্য করিতে করিতে 

অনেক পথ অতিক্রম করায় তাহার শ্রাস্তি উপস্থিত হইলে বনগমনের উত্তেজনার 

আবেগ অনেকটা পরিব্যয়িত হইয়াছিল, তখন তিনি কথঞ্চিৎ স্স্থমনে এইরূপ 

চিন্তা করিয়া থাকিবেন যে, বক্রেশ্বরের বন ত মথুব] বা বৃন্দাবনের বন নহে যে, 

তাহার অন্বিষ্যমান কৃষ্ণ তথাদ বিবাঁজ করিবেন ও দেখ। দিবেন; অতএব এই 

বনে আর যাওয়ার প্রয়োজন নাউ । ইচ্ঠার পরেই হয়ত মনে হইল কিছুদিন 

পূর্বেব তীহার গয়! হইতে বাটী প্রত্যাগমন পথে ষে দৈববাণী হইয়াছিল 

তাহাতে স্বয়ং কৃষ্ণ তাহাকে ভক্তি প্রচার করিবার জন্য নদীয়ায় ষাইতে 

বলিষাছিলেন, পরন্ত এক্ষণে যখন সন্যাপদ গ্রহণ দ্বারা গৃহন্থ্যাগ করা হইয়াছে, 

তখন নদীগাধ ত আর ধাঁওয়। উচিত হইবে না তবে অন্ত কোথায় যাওয়া 

যাইবে? এরশ চিন্তার ফলে তখন মনে ইহ| উদয় হা বিচিত্র নহে ষে, 

তবে নীলাঁচলে (পুরীতে) যাওয়া য!উক, তথায় গেলে কৃষ্ণের গ্রাতিমুত্তি 

( দারু-ব্রহ্ম ) দেখ। ত হইনে, তথায় গৌড় ও অন্যান্ত অনেক দেশের লোকের ৪ 

সমাগম হইয়া থাকে অতএব ভক্তি প্রচারেরও বেশ সুবিধা হইতে 

পারিবে, তাহা ছাঁড়1 বিশেষতঃ নদীয়ার ঘষে বেদান্তী সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তথায় 

আছেন তীহাকেও ভারতীর ন্যায় শ্বমতে আনিবার চেষ্টারও স্ুষোগ হইতে 

পারিবে। এইরূপ চিন্ত। (&৪৮০-৪০০০০৪৮০7। 800 107801686070 ) করিতে 

করিতে তাহার মনে জগন্নাথের ( কল্পিত) গ্রত্যাদেশ--উদ্িত ও শ্রুত হওয়। 

(08118010860 ) কিছুমাত্র বিচিত্র হয় নাই। অতএব ইহ! নিঃলন্দেহে বল! 

যাইতে পারে যে, এই পরিচ্ছেদ্রীয় গৌরাঙ্গের আচরিত তাবৎ কাধ্যে তাহার 

হিষ্টিরিয়-জনিত বিক্ৃত-মাঁনপিক ভাব-বৈচিত্র্যের বিবিধ অভিব্যক্কিরই পরিচয় 

পাওয়। যাইতেছে । 

(খ) শাস্ধীয় দিক 

উপরে আমুর্বিজ্ঞান সহ মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালী সহায়ে গৌরাঙের 
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তথাকথিত সন্যাস গ্রহণ ও তৎসংস্থষ্ট আচরণ পধ্যালোচনায় যেব্ধপ 

জানা গেল তাহাতে তিনি যে, মানপিক গীড়ার আবেশাবস্থায় সন্ন্যাস গ্রহণ 

করিতে গিয়া চিত্ত-বিভ্রমতা। প্রযুক্ত প্রকৃত সন্নযান গ্রহণের স্থলে যে কৃষ্ণদাস্ত- 
ভক্তির দীক্ষ। (পুনরায়) গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন 

হুইয়াছে। তাহার উপরে আবার শাস্ত্রীয় প্রমাণ 'মাহরণ করিয়া দেখান 
নিপ্রয়োজন মনে হইতে পারে? পরস্ত হিন্দু সমাজের ধাহারা আফুর্বৈজ্ঞানিক 

প্রমাণ অপেক্ষ। বেদাদি শান্ত্ীয় প্রমাণের উপরে অধিকতর আস্থা স্থাপন করেন, 

অথব| ধাহার! শাস্ত্রের সহিত বিশেষ পরিচিত না থাকিলেও প্রাচীন আচার 

ব্যবহার সম্মান করিয়া অনেকট। চলেন, অপিচ বাঠারা অন্ধ-বিশ্বানী হইয়া 

গৌরাঙ্গ দি সম্প্রদায়-ভূক্ত ও গতানুগতিক ভাবে ধর্মম-সাধনায় প্রবৃত্ত আছেন, 

অপরঞ্ণ, বিভিন্ন ধশ্মাবলম্বী এবং আজকালকার শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধে] 

যাহারা হিন্দুধন্ম বিষয়ে কতকটা অন্ুসন্ধিৎসা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহাদের 

সকলের মনস্তষ্টি ও প্রবোধন জন্য গ্রন্থকার আর্ধাশাস্ত্রীয় সন্নাস ব্ষিয়ক প্রমাণ 

( অর্থাৎ বিধিনিষেধ ) প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইতেছেন। তবে পাঠকগণ 
ইছ। বুঝিবেন যে, এস্থলে তিনি সংক্ষেপে স্বীয় সাধ্যানুযায়ী এ শাস্ত্রীয় প্রমাণ 

আহরণ ও প্রদর্শনের চেষ্ট। বিবেন মাত্র। অতএব তিনি আশ। করেন, 

গ্ুধীপাঠকগণ ভজ্ঞন্ত কিঞ%িৎ ধৈষ্যাবলঘ্বন করিয়। তাহাকে এ বিষয়ে প্রশ্রয় 

দিবেন। 

ইহ| পুরাতন কথা স্থৃতরাং অনেকে জানেন দ্ধের 'র্যজাতির ধশ্ম নির্ণয় 

বিষয়ে শ্রুতি অর্থাৎ বেদই সর্বাপেক্ষ। উতকষ্ট প্রমাণ। * তৎপরে স্মৃতি, 

তাহার পরে মহাভারত ও পুরাণাদি প্রমাণরূপে গণ্য হইয়। খাকে। মহর্ষি 

ব্যাস বলিয়াছেন, প্রমাণ বিষয়ে বেদ ও স্মৃতির মধ্যে যে স্থলে পরম্পর বিরোধ 

ৃষ্ট হইবে তথায় বেদই প্রমাণ। আর স্থতি ও পুরাণের মধ্যে এরূপ বিরোধ 
পরিদৃষ্ট হইলে শ্মতির প্রমাণই বলবত্তর নির্ণয় করিতে হইবে। ১ তাৎ্পর্ধ্য 

স্পা 

* ধর্দং জিজ্ঞানমানানাং প্রমীণং পরমং শ্রতিঃ। মনু। ২অ, ১৩, 

১ শ্রুতিম্মুতিপুরাণানাং বিরোধে ত্র দৃশ্ঠতত | 

তত্র শ্রোতং প্রমাণত্ত তয়োবে ধে স্মৃতিবরা ॥ ব্যাস সংহ্িত। 
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এই, আমাদের তাবৎ ধর্দের মূলই বেদ। ১ বেদ অবগন্থনে পরবর্তী বিভিন্ন 
কালে সমাজের প্রয়োজনান্গরূপ ম্বতি ব! ধশ্বশান্ত্র এবং পুরাণাদি অন্যান্ত শাস্- 

সকল প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছে । স্মৃতি সকল ধন্মণান্্র নাষে অভিহিত । ২ 

মনু যাহার ধেকিছু ধশ্ম বলিয়ছন বেদে তৎসমুদয় তদ্ধপই কথিত আছে। ৩ 

ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, মন্ যাহ। কিছু বলিয়াছেন তাহা ওঁষধ তুল্য । ৪ 

এরূপ মহর্ষি বৃহম্পতি ও বলিয়াছেন মনুম্থতিতে বেদার্থ সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়! 

প্রমাণ বিষয়ে উহার প্রাধান্ত স্বীকৃত হয় মার মন্ত্র আভপ্রায়ের বিপরীতার্থ 

বোধক যে স্থতি, তাহ! প্রশস্ত বলিয়। গ্রাহা নহে । ৫ 

অতএব জান! গেল যে, ধশ্ম নির্ণয়বিষয়ে বেদের প্রমাণ শ্রেষ্ঠতম, তৎপরে 

স্বৃতি, তন্মধ্যে মাঁনব-স্মৃতির প্রমাণ সর্ব শ্রেষ্ঠ বলিগ1 গণ্য । আর বেদাম্থকূল 

পুরাণ, মহাভারত ও তন্ত্রাদিও প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। এস্কলে 

সন্ধযাস-ধর্ম আলোচনায় বেদাদির প্রমাণ থা ক্রমে উদ্ধৃত হইতেছে ।-- 

(১) বেদে ব্রহ্মচর্্য, গাহৃস্থ। বানপ্রস্থ ও সন্যান ব! প্রব্রজ্যা এই চতুরাশ্রমের 

ক্রম-বিধান পরিদৃষ্ট হয় । মনুত্য যুক্তি লাভ কামনায় পূর্ব তিন 
আশ্রমোচিত ধণ্ম ক্রমান্বয়ে সম্ক মন্পালন করিয়৷ শেষে সন্নাসরূপ চতুর্থ 
শাশ্রম অবলগ্বন করিবে । ঝণ্বেবীয় কঠোপনিষদে উক্ত আছে :--ষে ব্যক্তি 

অন্ুক্রম নিয়মে সন্ন্যান করেন তিনিই সন্ন্যাদী হন। * পরন্ত দেখা যায় শুরু- 
যঙুর্ধেদীয় জাবালোপনিষদে প্রথমতঃ পূর্ববোস্ত ক্রমনিফমে তিন আশ্রমের, 

পে পাপপীপ শা েপপ্পেপাপপপপে পা পাপা শপে উপ সপোপ সপিপপলাপপপপ ৮ পপি ৮7৩ টিটি ও পি পপি পাপী পি সাপ ১ সপ পপ ০ পক চট 

১ বেদোহখিলং ধর্মমূলং শ্মতিশীলে চ তদ্বিদাম্ | ১৩ 

২ শ্রতিস্ত বেদে। বিজ্ঞেয়ে। ধর্মশাস্্স্ত বৈ স্মৃতি | 

তে সর্ববার্থেধমীমাংস্তে তীভ্য।ং ধর্খে। হি নির্র্বভৌ ॥ ১০ 

৩ ষঃ কশ্চিৎ কন্তচিন্ধর্দদো মনুন! গরিকীর্তিতঃ। 

স সর্কবেহভিহিতে। বেদে সর্বজ্ঞানময়ে। ছি সঃ ॥ ৭ মনু ২, 

৪ মনু বেঁধৎ কিঞ্দিবদৎ তত্তেষজম্। 

€ বেদার্ধোপনিবন্ধ ত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনো স্মৃতেঃ। 
মন্বর্থবিপরীতা ঘা সা শ্মৃতিন, প্রশস্ততে | 

গ্ যোহনুক্রমেণ সন্গ্যবতি স সন্যন্তো ভবতি। 
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তৎপরে সক্ক্যাসের ব্যবস্থ/ আছে, তদনস্তর উক্ত ক্রম-ভঙলেও সম্যাসের গৌণ- 

ব)বস্থ। গ্রদত্ত হইয়াছে। * এস্থলে প্রথম-কল্িক শ্রুতি যে মুখ্যও বলবত্তর, সুতরাং 

গ্রশস্ততর তাহ! বুঝিতে হয়। তথাপি আমর। এবিষয়ে গৌণ শ্রুতির বিরল স্থলও 
সম্মানের সহিত এখানে বিচার করিয়া দেখিতে গ্রস্ত আছি। যথ।-- 

জাবাল খা বলিয়াছেন, এমন কি যেদিন বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে সেই 

দিনেই ব্র্ষার্ধ্য আশ্রম হইতেই, অথব। গার্স্থ্য কিছ। বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই মনুষ্য 

গ্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে প!রে। তাত্পধা এই, সাধারণতঃ ব্রঙ্গচধ্যাদি 

ক্রমে আশ্রম ত্রিতয়ের নির্দিষ্ট কম্ম পরিসমাপন করিতে করিতে আংত্মজ্ঞান 

(ব্রহ্মজ্ঞান) ও বৈরাগ্য জন্সিলে লোকের মোক্ষদহায়ক সন্যাস আশ্রম গ্রহণের 

অধিকার হয়। আর, কাহারও যদি পূর্ব বা ইহ জন্মেরই সকতি বলে অচিরেই 

আত্মজ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে সে যে কোন আশ্রমস্থ থাকুক, সেই 

আশ্রম হইতেই তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে। * 

বোধ হয় জাবালশ্রুতির এই গৌণ বা বিকল্পাংশ দুর্বল বিধায় অথবা উহার 

স্থল বিরল প্রযুক্ত মন্বাদি খষিগণ কর্তৃক উহ! তাদৃশ আদৃত হয় নাই ( ইহ পশ্চাৎ 

প্রদর্শিত হইতেছে )। ্ 
এই ত গেল সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের বৈদিক বিধানের কথা। অতঃপর 

উক্ত আশ্রমের অবলম্বন-প্রণালী এবং অনুষ্ঠেয় আচার সম্বন্ধে বৈদিক আদেশ 

কিবূপ, তাহ প্রদর্শিত হইতেছে । 

(ক) দন্ন্যাস আশ্রমের প্রণালী,--“যে ব্রহ্মচর্ধযাদি নিত্যনৈমিতিক ক্রিয়। 

দ্বার আপন।কে স্থগুপ্ত ( নিষ্কলুষ ) করে, সে সন্ন্যাল সময়ে জনক-জননী, পুর 

পত্বী, সুহৃদ ও বন্ধু প্রভৃতির গ্রীতিপাধন পূর্বক পুরোহিতদিগকে বরণ করিয়া 

বৈশ্বানর দেবতার যজ্ঞ করিবে। পুরোছিত্গণকে সর্ববন্ব দক্ষিণ। অর্পণ করিবে। 

তৎ্পরে খত্বিক্গণ যজমানের হুম্ত, মুখ, নাসাদি সকল অঙ্গ যথাযোগ্য পান্রে 

সমারোপ করিবে । ইঞার পরে আহ্বনীয় অর্থাৎ পূর্বদিগ্ভাগে প্রাণ, 
গাহপত্য অর্থাৎ পশ্চিমদ্দিগ্ভাগে অপান, অন্নাহাধ্যপচন অর্থাৎ দক্ষিণদিগৃভাগে 

* ব্রদ্গচধ্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবে, গৃহী ভত্ব। বনী ভবেৎ। বনী তৃত্বা প্রব্রজেৎ। যদি 

বেতরথ৷ ব্রহ্নচ্যযাদেব প্রব্র্জেৎ গৃহান্ছ। বনাথ| | যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ॥ ৮।৯। 

জাবালোপন্বিৎ। 
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ব্যান, আর উত্তরদিগৃভাগে সভ্য ও অবসথ্য অগ্নিতে উদান এবং সমান নামক 

বায়ুর সমারোপ করিতে হয়। এই প্রকারের সর্ব্ব অগ্নিতে সর্ব প্রাণ সমারোপ 

করিলেই যতিগণ বিশুদ্ধ হইতে পারে |” * 
তদনস্তর ধতি শিখালমন্বিত সমস্ত কেশ মুগ্ডন পূর্বক জলে যজ্জোপবীত বিসঞ্জন 

করিয় পূর্ব দিকে বা উত্তর দিকে গমনোপক্রম করিবে তত্কাঁলে পুত্রকে দর্শন 

পূর্বক বালিবে,-_তুমি ব্রহ্ম, তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই সর্বস্ব । সাধক অপুত্রক 
হইলে “আমিই ব্রহ্ম, আমিই যজ্ঞ, আমিই সর্বস্ব,» এই প্রকার ধ্যান করিয়া 
পূর্বব দিকে ব! উত্তরদিকে গমন করিবে। চারি বর্ণের নিকটেই ভিক্ষাচরণ 

কর! লন্নযাপীর অধিকার । তাহার! হম্ত-পাত্রেই আহার করিবে, ওষধবৎ 

অর্থাৎ ভোজনে গ্রীতিশৃন্ত হইয়। দেহ রক্ষার্থ ভোজন করিবে, যথাপ্রাপ্ত ভোজন 

করাই তাহাদের কর্তব্য । আহারীয় বস্ত সংগ্রহার্থ ব্যস্ত হইবে না। প্রাণ 
ধারণার্থ আহার করিবে, যাহাতে মেদে। বৃদ্ধি না হয়, এই ভাবে সাবধান হই! 

আহার করিবে । *' 

এইরূপ আচরণে যাঁতর| 'কৃশ হইয়! গ্রামে এক রাত্রি এবং নগরে পঞ্চরাত্রি 

অবস্থান করিবে। এই প্রকারে বর্ষা ঝতুর চারিমাস গ্রাম কিংবা নগরে থাকিবে 

এবং জীর্ণ বস্ত্র বা বন্ধল পরিধান করিবে । নৃতন বা অধিক বস্ত্রাদি গ্রহণ করা 

সন্যামীর কর্তব্য নছে। যদি কেহ বন্ত্র পরিত্যাগে অক্ষম হয়, তবে সে বন্ত্রমাত্র 

গ্রহণ করিতে পারে, যে ক্লেশ বোধ না করিবে সবে তপস্যা করিবে । £ 

* য আত্মনং ক্রিজ্াতিঃ হওপ্তং করোতি, মাতরং পিতরং ভারধযাং পুন হানে! বন্ধন 
মোদরিত| থে চাহত্িজন্তান্ সর্ববাংশ্চ পূর্বববৎ বৃণীহ। বৈশ্বানরীমগ্রিং কুর্ধযাৎ সর্ববন্থং দগ্যাৎ 

যজমানন্তাঙ্গান্ খিজঃ সবর্বঃ পাত্রে মমারোপ্য ষদাহবনীয়ে গার্থপত্যে অন্নাহাধ্যপচনে সভ্যা- 

বসথ্যয়োশ্চ গ্রাণাপানব্য।নোদীনসম।ন।নান সর্ধ্বান সর্বেধু সমীরোপয়েৎ। সর্ধবান্ সর্ব্েধু 

দম[রোগয়েৎ। ২।৩ কঠঃ ১ম খণ্ড । 
1 সশিখান্ কেশান্ নিক্ৃত্য বিশ্থজ্য যযজ্ঞাপবীতং নিক,ম্য পুতং দৃষ্ট তং ব্রন ত্বং বজ্ন্তং 

নর্ববমত্যনুমন্ত্রয়েখ। যদ্যপুজে। তবতি আত্মানমেবং ধ্যাত্বানপেক্ষমাণং প্রচীমুদীচীং বা দিশং প্ররজেৎ 

চতুযু বর্ধেষু ভৈক্ষ্চর্যাং চরেৎ, পাঁণিপাত্রেণাশনং কুর্ধ্য।ৎ, উধধবৎ প্রীন্মীয়াৎ। বথালা হমামমীয়াৎ 

প্রণরক্ষার্থং যথ! মেদোবৃদ্ধিন জায়তে। ১ কঠ:, ১ অঃ। 
| কৃশীভূত্বা গ্রামে একরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং চতুরে। মাঁসান্ বাধিকান্ গ্রামে ব। নগরে বাপি 

বসত, বিশীর্বস্ত্ং বন্ধলং ব। প্রতিগৃহমানে। নন্তেৎ প্রতিগৃহীয়া। বদ্ভশক্তে! ভবতি যো ন ক্লেশ: স 
তপ্যতে তপ ইতি । কঠ ২, অঃ ২। 



২৮ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্থ 

.আপিচ, জাবাঁলোপনিষদে শেষে একস্থলে উক্ত হুইয়াছে-_সন্ন্যাসীর। 

“গৈরিকাদি দ্বার! কষায়িত বসন ধারণ পূর্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া অপরিগ্রহ 
হইবে (স্ত্রী পুত্র/দির সংসর্গ বিসঙ্জন করিবে) পরে বাহ্ ও অন্তঃশুদ্ধি সাধন 

পূর্বক গৃহ বজ্ভবন করিলে “ভৈক্ষর্ণ” হইয়া এবং সতত লোকলমাগম শুন্য হইয়। 
ব্রদ্মোপানন। করিলে ব্রন্ধ লাভের যোগ্য হয়েন। যদি কেহ আতুর হয় তবে 

সে বাক্য ও মন দ্বার। সম্যাপাচরণ কাঁরবে”” | % 

স্থধী পাঠকগণ অবগত আছেন, উপনিষদে বেদের জ্ঞানকাণ্ড স্বাক্ত, 

স্থুতরাং পরিণামে যেজ্ঞান নিষ্ঠার মোক্ষলাভ এবং তদ্ুপযোগী সন্নান আশ্রমের 

ও তদদাশ্রমের কর্তব্যাদর [নর্দেশ,তাহা প্রায় সকল বেদের উপনিষদে তুল্য দেখ! 

যায়। সেজন্য আমরা সন্ন্যান দহ্বন্ধে স্বপ্রাচীন ও প্রামাণিক ছুইখানি মাত্র 
উপনিষদের প্রমাণ এস্থলে নংক্ষেপে উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করিলাম । 

(২) অতঃপর সন্ন্যাস বা! প্রত্রঙ্গযা সম্বন্ধে মানব স্থৃতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে । 

ভূগুপ্রোক্ত মন্ুদংহিতায় দৃষ্টিপাত করিলে জান! যায়, মনত মন্ুষ্তের 

পরমাযু একশত বর্ষ নির্ধারণ করিয়া ( শতামুর্বৈ পুরুষ ইতি শ্রুতিঃ) তাহাকে 

চারিভাগে বিভক্ত করতঃ উহার এক একভাগে মনুষ্ের-প্রয়োজনীয় ব্রঙ্গচধ্য!দি 

চতুরাশ্রমের বিধান কর্রিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম চতুর্থ ভাগ.( ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ) 

গুরুগৃভে বাস করতঃ বেদাভ্যাল ও ব্রহ্মর্ধ্য ব্রত পাপন করিবে, তদনম্তর আনুর 

দ্বিতীয় ভাগ (সাধারণতঃ ৫০ বংপর পর্য্যন্ত ) কৃতদার হইয়া গৃহে বাস করতঃ 

পুত্রোৎ্পাদন ও অন্থান্য গাহ্স্থা নির্দিষ্ট ধশ্মাদি পালন করিবে । পরে আমুর 

তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ যে সময়ে পুত্রের পুত্র ও স্বীয় দেহের বলিপলিত অবস্থ! 

দেখিবে তখন অরণ্যে গমন করিবে, তৎপরে জীবনের শেষ চতুর্থাংশ সমাগত 

হইলে অসঙ্গ হইয়া সন্্যাস আশ্রম অবলম্বন করিবে। 

কক মথ পরিরাঁড বিবর্ণবাস! মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ শুচিররোহী ভৈক্ষর্ণো ব্রহ্ম তুয়ায় ভবতী'তি। 

যচ্ঠাঁতুরঃ স্তান্মমসা বাচা সন্নাসেৎ। কঠ, ১৫ ২ অ। 

+ প্রথমমায়ুষে। ভাগমুধিত্বাদ্যং গুরো দ্বিজ: | দ্বিতীয়মাযুযো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ ॥ ১১৪ অঃ 

গৃতগ্থস্ত যদ! পশ্েদ্বলিপলিতমাতবনঃ।  অপত্যপ্তৈর চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ ২ 

বনেষু ভু বিহাত্োবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ | চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্য 1 সঙগান্ পরিব্রজেৎ ॥ ৩ 



২য়, খ,১ম প, মন্তব্য ২৯ 

অপিচ মন্ত্র বলিয়(ছেন, প্গাহস্থা ও বানপ্রস্থ আশ্রমের কর্তব্য--অগিহোত্রাদি 

হোম নমাধান করিয়। জিতেন্দ্রিয়ত্ লাভ করতঃ ভিক্ষ। দান বা বলিদানাদি কার্যে 

শান্ত হইলে পরে সন্ন্যাপাশ্রম গ্রহণ দ্বারা পরপোকে পরম-অভুাদয় (মুক্তি ) লাভ 

করা যায়। খধিঝণ, দেবঝণ ও পিতৃঞণ, এই খগত্রয় পরিশোধ করিয়। পরে 

মোক্ষ ধশ্মে মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু এই খণ সকল পরিশোধ না 
করিয়। কেহ মোক্ষধর্মের সেবা! করিলে তাহার নরক প্রা্ডি হয়। বিধানান্থুসারে 

বেদাদ্যয়ন করিয়া, ধশ্মানুদারে পুক্রোৎ্পাদন করিয়া, শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান 
করিয়। তবে মোক্ষে মনোনিবেশ করিবে । সন্তানোৎপাদন না করিয়া এবং 

যজ্ঞান্টষ্ঠান না করিয়া যদি কেহ মোক্ষ ইচ্ছা করেন তবে তিনি অধোগতি 

(নরক) প্রাপ্ত হন। প্রজাপতিযাগ সমাধা করিয়া সর্বন্ঘ দক্ষিণাস্ত করিয়। 

আত্মাতে আত্মনমাধান পূর্ধবক ব্রাঙ্ষণ গৃহ হইতে প্রবরজ্যা অর্থাৎ সন্নাসাশ্রম 

অবলম্বন করিবেন। * * * গৃহনিষ্কান্ত হইয়া পবিত্র দণ্ড কমগুলু প্রভৃতি 

সঙ্গে লইয়া বিখেষ বিষন্ন উপস্থিত থকিলেও তাহাতে আস্বাশন্য হইয়। 

মুমুক্ষু হইয়া প্রত্রজা। ধর্মের আচরণ করিবে । তখন আত্মপিদ্ধির জন্ত 

অপহায় অবর্থায় নিতা একাকী বিচরণ করিবে। * * % * সন্্যাস 

আশ্রমে আগগ্নহীন, বাঁসহীন, ব্যাধি প্রতিকরে উপেক্ষা, স্থিরমতি এবং সদা 

রকমভাবে সমাহিত হুইয়। অরণ্যে যাপন করিবে । কেবল ভিক্ষার জন্য গ্রামের 

আশ্রয় লইবে। মৃন্ময় শরাবাদি ভিক্ষাপাত্র, বাসের জন্ঠ বৃক্ষমূল, জীর্ণ কৌপীনাদি 
বদন, অদহায় ভাবে একাকা অবস্থান, সর্বত্রই সমনৃষ্টি, এই সকল মুক্তের লক্ষণ। 
এতস্তিক্, মহর্ষি মনত সন্ন্যাসাশমের অনেকানেক কঠোর নিয়ম ও অনুষ্ঠান 

অনুপালনের কথ নির্দেশ করিয়াছেন । গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে সে সকল এস্থলে 

উল্লিখিত হইল না । কেবল সঙ্গ্যাসীর শেষ কর্তব্য সম্বন্ধে তাহার কয়েকটা 

সার কথ! পাঠকদ্দিগের অবগতির জন্ত নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে, যথা £__-'যোগের 

দ্বার] পরমাত্মার অন্তর্ধ্যামিত্ব নিরবয়বাদি সুক্ষ স্বরূপের উপলব্ধি করিবে এবং 

কি উত্তম, কি অধম, সর্ব দেহে যে তাহার অধিষ্ঠান আছে, ইহা অন্ুচিন্তন 

করিবে। লোকে যে কোন আশ্রমস্থিত থাকুক না কেন, অথবা! তত্বৎ 

আশ্রমাদি ভ্রষ্ট হউক না কেন, তথাপি সর্বভূতে সমদর্শী থাকিলে বর্ণাপ্রম 
ত্)াগাদির জন্ত তাহার ধর্মে অনধিকারিত্ব অথব] প্রায়শ্চিত্তাস্তর আশ্রয় করিত 



৩০ | গৌরাঙ্গ লীলা-রহস্য 

হইবে না। (বোধ হয় এইস্থানে জাবাল শ্রুতির গৌণ বা বিশেষ স্থল 
অনুস্বত হইয়াছে ।) বর্ণাশ্রমার্দির চিহ্ন ধারণ ধর্মের প্রতি কারণ নহে” * 

এক্ষণে দেখ! গেল, মহধি মন্তু শ্বীয় মংহিতায় সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণ ও তদাশ্রমের 

অনুপালনীয় নিয়ুম-্ধশ্মের ব্যবস্থা বেদাগ্ুসরণ করিয়াই প্রদান করিয়াছেন। 

ষাজ্ঞবন্ধ্য গ্রভৃতি খধিগণ সন্ন্যাস বিধান সম্বন্ধে বেদ ও মনুর অন্ুনরণ করিয়াই 

বিধান দিয়াছেন, সে জন্য তাহাদের প্রণীত শ্তবতির গ্রমাণ প্রদর্শন বাহুল্য 

বিবেচনায় এস্কলে উদ্ধৃত হইল ন]। 

(৩) অতঃপর আমরা মহাভারতের কথ! বলিব, ফলত: যখন মহাভারত 

ধন্ম-প্লিজ্ঞাপাবিষয়ে বেদকেই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ রূপে স্বীকার পূর্বক তাহার পরে 
সা 

* আশ্রমাদাশ্রমং গত! হতহোমজিতেন্িয়ঃ। 

ভিক্ষাবলিপরিশ্ান্তঃ গ্রত্রজন্ গ্রেত্য বর্ধাতে | ৩৪ 

খণ।নি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো! মোক্ষে নিবেশয়েখ। 

অনপাকৃত্য মোক্ষস্ত সেবমানো৷ ব্রজত্যধঃ ॥ ৩৫ 

অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্োৎগাস্থয ধর্্মতঃ। 

ইষ্ট চ শক্তিতে! যঙ্টেম নে! মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥ ৩৬ 

অনধীত্য দ্বিজোবেদাননুৎপাছ্য তথা হৃতান্। 

অনিষ্টরাটৈব যউ্জৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছণ্ ব্রজতাধ: ॥ ৩৭ ৬ষধ্যায়। 
প্রাজ।পত্যং শিরূপোর্টিং সর্ববেদসদক্ষিণম্। 

আত্বস্প্রীন্ সমারোপ্য ব্রাঙ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহ(ৎ ॥ ৩৮ 
আগারাদ্ধি নিক্কান্তঃ বিজ্ঞ পচিতে| মুনিঃ | সমুপোৌঁচ়েবু কামেধু নিরপেক্ষ: পরিব্রজেৎ | ৪১ 
এক এব চরেন্লিত্যং সিদ্ধার্থমসহায়।ন.। সিদ্ধিমেকশ্ত সংপশ্ঠন্ ন জাঁহাঁতি ন হীয়তে | ৪২ 

অনগ্নিরনিকেতঃ স্তাদগ্রা মমন্না্থমাশ্রয়ে। 
উগেক্ষকোহসঙ্গে। মুক্তো মুনির্ভাব সমাহিতঃ 1 ৪৩ 
কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা। 

সমতা! চৈব সর্বশ্িষ্নেতন্ুক্তস্ত লক্ষণম্ ॥ ৪৪ 

লু্বতা ধাহুবেক্ষেত যোগেন পরমাক্ানঃ। 

দেহেবু চ সমুৎপতি মুত্মেঘধসেষু চ॥ ৬৫ 
দুষিতোইপি চরেদ্ধপ্দং যত্রতত্রা শ্রমে রতঃ। 
সদং সর্ব্বেধু ভূতেসু ন লিঙ্গং ধ্দ্রকীরণম্।॥ ৬৬) ৬ষ্ঠ অধ্যায় । 



হয় খ ১মপ, মন্তব্য | ৩১ 

স্মৃতিকে দ্বিতীয় স্থানীয় গ্রমাণ বপিয়। স্বীকার করিয়াছেন, ১ তখন সন্যাল ধর্ম 

সম্বন্ধে ভারতের মতও ধে বেদ ও বেদ-নিঃশ্ত মন্বাি প্রণীত স্বতির অন্ুরূপই 

হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । তথাপি উহার গীতাংশে সন্যাস সম্বন্ধে 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জবনকে ষে লকল উপাদেয় উপদেশ দিয়াছেন, তাহ এস্থলে উদ্ধৃত 
করিয়। পাঠকদ্দিগকে উপহার দেওয়। উচিত বোধ হইতে পারে। গীত। 

উপনিষদ সকলের সার বিধায় স্বতিরূপেও পরিগণিত হয় । 

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রকুষ্ণ বলিয়াছেন, “সকল কাম্যকর্ম 
ত্যাগের নাম সন্ন্যাস এবং সর্ব কর্মের ফল ত্যাগকে বিচক্ষণেরা ত্যাগ বলিয়া 

বলিয়াছেন” ২ এ অধ্যায়ে অন্তত্র বলিয়াছেন “যাহার বুদ্ধি সর্বত্র আসক্তি 
রহিত যিনি সর্ধব বিষয়ে আসক্তি-বুন্ধিহীন, বুদ্ধিমান, জিতমানস এবং বিগত- 

স্পৃহ তিনি সন্গ্যাস দ্বার! নৈষ্ষশ্দ লাভ করেন।” ৩ তৎ্পরে তাহার ব্রহ্ষলাভ 

কিরূপে হয় তাহা বলিয়াছেন, “সেই বিশ্তুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা মনকে 
সংযত করিয়া শব্দাদি বিষয় ভোগ পরিত্যাগ পূর্বক রাগছেষ-রহিত হইবে। 

নির্জন প্রদেশে বাম, লঘু ভোজন, কাফ়মনোবাক্য সংযত, সদ] ধ্যানযোগ-পরায়ণ 

( অর্থাৎ আত্মচিন্তন ) এরং বৈরাগ্যকে সম্পূর্ণ আশ্রগ করিবে। অহঙ্কার, বল, 

১ ধর্দ্বং জিজ্ঞ।সমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রতিঃ। 

দ্বিতীয়ং ধর্মশান্তস্ধ তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥ মহাভারত, অনুশাসনপর্ধব। 

২ কাম্য।নাং কন্মণাং ম্তাসং সন্ন্যানং কবয়ে। বিছুঃ। 

নর্ববকন্দফলভ্যাগং প্রাস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ 

৩ তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রীকৃষ্ অর্ভুমকে বলিয়াছেন, বাহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই 

তৃপ্তি এবং আল্মাতেই সন্তষ্টি তাহার আর কোন কর্শাথকে না। অর্থাৎ তখন উহার নৈক্র্সিদ্ধি 

হইয়াছে। * এই অধ্যায়ে ই কথারই প্রতিধ্বনি কর! হইয়াছে বুবিতে হইবে। 

সপ পে পপ পাপ | পপ সপ পপ 
সস 

* যন্তআ্বরতিরেব স্যাদ আত্মতৃণ্ডশ্চ মানবঃ। 

আত্মন্তেব চ সন্তষ্ট শ্ন্ত কার্যং ন বিস্কৃতে ॥ ১৭ 



৩২ ৃ গৌরাঙ্গলীল।-রহস্য 

দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ, মমতাশুন্ত এবং শান্ত হইয়! ব্রদ্ধ লাভের 

যোগ্য হইবে। * ইত্যাদি । 

(৪) অত:পর পুরাণের কথা--ম্থতির পরে পুরাণের প্রসঙ্গ শ্বতঃই উপস্থিত 

হয়। দেখা ধার, কোন কোন পুরাণে বেদ ও স্বৃতির অন্ুদরণেই সন্ন্যাসের 
ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন বামন পুরাণ, কুণ্ম পুরাণ প্রভৃতি । " আবার 

কোন কোন পুরাণে কিছু পরিবন্তিত ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। পূর্বোক্ত বেদ ও 

স্বৃতিসম্মত পুরাণ কোন্ সময়ে প্রচারিত হইঘ কতকাল ধরিয়া সমাজে 

* অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র লিভায্স! বিগতদ্পৃহঃ | 

নৈষ্র্মসিদ্ধিং পরমাঃ সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 

পিদ্ধিং প্রাপ্ডে। যথ। ব্রহ্ম তথা প্রোতি নিবোধ মে। 

সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠ। জানন্ত যা পর ॥ ৫, 

বুদ্ধ বিশুদ্ধয়। যুক্তে ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যকত। রাগঙ্ছেযো ব্যুদস্ত চ ॥ ৫১ 

বিবিত্তসেবী লঘ।শী যতবাকয়মানসঃ। 
ধ্যানযৌগ পরো পিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশিতঃ ॥ ৫২ 

অহঙ্ক।রং বলং দর্গং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। 

বিমুচ্য নির্মম: শাস্তে। ব্রহ্মতৃয়ীয় কল্পতে ॥ ৫৩ গীতা ১৮ অধ্যায়। 

1 সর্ধ্বলঙ্গপরিত্যাগে। ত্রহ্ষচর্ধ্যসমদ্িতঃ । 

জিতেক্রিকত্বমীবাসৈ নৈকম্মিন বসতি শিবম্ ॥ 

জনারস্তগ্তথহারে ভিক্ষ1 বিগ্রেহানিন্দিতে। 

আত্মজ্ঞান বিবেকশ্চ হাত্মাববাধনম। 

চতুর্থে আশ্রমে হাম্মাভিন্তে প্রকীন্ত্তঃ॥ বাঁমন পুঃ ১৪ অঃ। 

এবং বর্ণীশ্রমে স্বিত্বা তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ 
চতুর্থমায়ুষে। ভাগং সন্ন্যাসেন নয়েৎ ক্রম|ৎ ॥ 

অগ্রীনায্মনি সংস্থাপ্য ্বিজে। প্রর্নিতে। ভবে । 

যে।গাভ্যাসরতঃ শাস্তে। ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ 

যদ মনসি সম্পন্নং বৈতৃষ্ণং সর্ব্ববস্তযু। 

তদা সন্ন্যাদমিচ্ছেত্ত পতিত স্তাদ্বিপর্ধ্যর়ে ॥ কৃত্দপুরাণ, উপবিংশ ২৬ অঃ। 



খয়খ, ১ম প মন্তব্য ৩৩ 

আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা বল! কঠিন।* আবার স্বন্দপুরাণের 
উক্তিমতে জানা যায়, বৃত্তিভেদে সঙ্ন্যাসীর! চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, বথা-_ 

* বোধ হয়, এই বেদ ও স্মৃতি সম্মত পুরাণ সকল প্রচারিত থাকা কালে 
শঙ্করাচার্য উদ্দিত হইব (খুঃ অষ্টম শতাব্ধীর প্রথম ভাগে) বৈদিক ও 
স্মার্ত বিধানানুকূপ সন্ন্যানধন্ম স্তুপ্রচারের জন্য চারিজন শিষ্য সহায়ে 
ভারতের চারি গ্রান্তে-যেমন বদরিকাশ্রমে জ্যোষী, দ্বারকায় সারদা, 
পুরুষোত্তমে গোবর্ধন এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শৃঙ্গেরী এই,_-চারি মঠ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। আশ্চধষের্ের বিষয়, শঙ্করাচারধ্য স্বয়ং অদ্বৈত-মতাবলম্ী 
হইলেও তিনি সম্ভবতঃ কোন নিগৃঢ় উদ্দেশ্তী পিদ্ধির জন্ত বিভিন্ন দেবদেবী 
এবং শিবলিঙ্গ সংস্কাপিত এ সকল মঠে তত্তজ্ঞানী মোহাস্ত নিয়োগ 
করিয়! চারি বেদের মহাবাকা দহ ব্রহ্মবিচ্য। ও অদ্ধৈতবাদ-ধর্ম গ্ুচারের ব্যবস্থা 
করিয়া গিয়াছেন। তদবধি এই সকল মঠধারী মোহাপ্তের নিকট হইতে 
সন্ন্যানাধিকারী ব্যক্তির সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়। তত্ব আশ্রম নির্ধারিত 

নাম ও উপাধি-_-( পুরী, গিরি, ভারতী, সরস্বতী প্রভৃতি দশ নামঞ্গ ) 
গ্রহণ করতঃ বিভিন্ন শাখ। সম্প্রদায়ে সংজ্ধিত হইয়াছেন । ইহা সকলের 
বিদ্বিত বিষয় যে, অনেক মঠে, বিশেষতঃ বঙগদেশীয় মঠে বেদ-বেদাস্তাদি 
তত্বশাস্ত্রের চর্চা বহুকাল পূর্ব হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহ! বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না যে, ইদানীং প্রা়শঃ এ সকল মঠে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ ও অন্যান্ত 

দেবতার পৃজার্দির আচরণ মাত্র প্রচলিত দেখা ষায়। ক্ষোভের বিষয় অনেক 
মঠ ও আখড়াদ্দির মোহাস্তগণ তত্বশাস্ত্রজ্জ পণ্ডিত ও সাধবাচারী নহেন, সেজন্য 
এ সকল স্থানে ত্রক্ষবিদ্ার চচ্চাও প্রাচীন সন্প্যাপাচারের পরিবর্তে ভজনাদির 
আবৃত্তি এবং যথেষ্ট ত্রষ্টাচার প্রবর্তিত হইয্লাছে। ইহ! স্থসস্তব ষে, গৌরাঙ্গ দেবের 
প্রথম গুরু ঈশ্বরপুরী এবং দ্বিতীয় গুরু কেশব ভারতী (এরূপ অদ্বৈতাচার্যের গুরু 
মাধবপুরীও ) নামে মাত্র শঙ্কর-প্রবর্তিত সম্প্রদায়তৃক্ত সন্ন্যাসী হইয়াও বস্ততঃ 
বেদ-বেদাস্ত জ্ঞান-বিহীন ছিলেন । সেইহেতু তৎ্সম্প্রদায় নির্দিষ্ট গুণেরও 
পরিচয় 1 তাহাদের কার্য পাওয়া যায় না। তাই দেখা যায়, তাহার! অবৈদ্দিক 
ভাগবদ্ধশ্মের (অন্ত কথায় উপধর্ম্বের ) পক্ষপাতী থাকিয়! তদ্ধম্মের যাজকত। 
করিয়াছিলেন এবং এই ভাঁরতী ও পুরী উভয়ের গৌরাঙ্গকে স্ব স্ব সম্প্রদায়- 
বছিভূতি সাধন ও সন্যযাস নাম দেওয়ায় তাহাই গ্রমাণিত হইতেছে। 

+* তীর্থা শ্রমবন।রণ্যগিরিপর্র্বতসাগর।: | সরম্বতী ভারতী চ পুরীতি দশ কীর্তিতাঃ। 
1 বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণ: সর্ধ্বভাবং পরিত্যজেৎ। হুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্তিতঃ॥ 

আনতদ্বেন সম্পূর্ণ; পূর্ণতত্বপনে ক্িতঃ | পরব্রক্ষরতে| নিত্যং পুরী নাম! স উচ্যতে॥ 
বৃহচ্ছন্বর বিজয়। 



১ ৩৪ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্ 

কুটাচর, বহ্দ্ক, হংস এবং পরমহংস *। ইহাদিগের আচরণে উল্লিখিত 
বেদ, স্বতি এবং পুরাণোক্ত সন্ন্যাস বিধান হইতে কঙকট প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় । 

আবার, পুরাণাস্তরে (যেমন আদিত্য বৃহন্নারদীয়, আদি, পন্মপুরাণ ইত্যাদি ) 
কলিকালের লোকের জন্ত সন্ন্যাস, দীর্ঘকাল ব্রহ্গচর্ধ্য এবং দণ্ডতকমগ্ডলু ধারণাি 
নিষিদ্ধ দৃষ্ট হয়। এই নিষেধাজ্ঞা সমাজের “বিচক্ষণ ও “মনীষী” ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক নির্ঘারিত হইয়া পুরাণ বিশেষে স্থান পাইয়াছে। ৭ যাহা হউক, সন্যাদ 
সম্বদ্ধে পৌরাণিক বিধি নিষেধ উভয় প্রকার ব্যবস্থাই অসঙ্গত বোধ হয় না; কেনন। 
কাল পরিবর্ডভনের সহিত সামাজিক দিগের প্রবৃত্তি ও শক্তি সর্বত্র একবূপ থাক! 
সম্ভব ছিল না, সেজন্য দেখাও যায় কলিকাল-নিষিদ্ধ কোন কোন আচার সমাজে 
কোথাও গৃহীত হইয়াছে, আবার কোথাও কোন কোন আচাঁর, (যেমন সন্্যাস, 

দীর্ঘকাল ব্রদ্ধচরধ্য ) পূর্বববৎ অক্ষু্ন ভাবেই আচরিত হইয়া আনিয়াছে। স্ম্ার্ত 
রঘুনন্দন শিরোমণি সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে শেষোক্ত পৌরাপিক নিষেধ ব্রাহ্মণেতর 
বর্ণের পক্ষে প্রয়োজ্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন । (মলমাস-তত্ব দ্রষ্টব্য) ফলতঃ 
একসপ সিদ্ধান্ত সাধু ঝ| বিতর্কবহিরূর্ত নহে । প্রথমতঃ বেদ ও স্থৃতি সম্মত বিধান 

* আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ভক্তশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ দেব এইরূপ কোন পৌরাণিক 
সম্প্রদায়ের পরমহংস ছিলেন,তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তাহার 
কিছুমাত্র শান্ত্রাধ্যয়ন া আনুষঙ্গিক ক্রহ্মচর্ধ্য না থাকায় পরম্হংস হইবার কোন 
উপযোগিতাঁও ছিল না, তবে থাকিবার মধ্যে তাহাতে ভক্তিভাঁবের আতিশযা, 

ভাবাবেশে কখন কথন মৃষ্ছিত হওয়া, সময়ান্তরে ভক্তিপূর্ণ শ্তামা-বিষয়ক গীত 
গাওয়া এবং সহাম্যব্দনে সাধারণ জনগণের হাদক়গ্রাহী সাধারণ জ্ঞানোত্তাৰিত 

"টোটকা” উপদেশ দান | তাহার অজ্ঞ ভক্তগণ সম্ভবতঃ এ সকল গুণে মুগ্ধ 
হইয়! লোকসমাজে তাহাকে অতি গৌরবান্বিত করিবার অগিপ্রায়ে তদীয় 
পিতৃদত্ নামোত্তর পরমছংস এই উচ্চ উপাধি সংযোর্জিত করিয়া থাকিবেন। 
( কোন কোন ভক্ত আবার তাহাকে অবতার পদবীতে উন্নীত করিতেও সঙ্কোচ 
বোধ করেন নাই ) পরন্ত রামকুষ্ণ-ভক্তগণ তাহাকে যনৃচ্ছাক্রমে তাদৃশ উপাধিতে 
তৃষিত করিয়৷ ষে কেবগ প্রাচীন একট! সাম্প্রদায়িক উচ্চ উপাধির অপব্যবহার 
করিয়াছেন তাহ! নে, প্রত্যুত আপনাদের বিশেষতঃ বিবেকানন্দ ও আপনাদের 
ভক্ত বা শিহ্যগণের নাম ও উপাধি পরিবর্তনে মদ্বৈত সম্প্রদায়ের অনুকরণে অযুক 
স্বামী, অমুক আনন্দ প্রভৃতি নাম ও পদ্ধতির অপব্যবহার করিয়! বর্তমান 
হিন্দুমাজে একট! অনাধু প্রথ। প্রবর্তিত করিতেছেন, বলিতে হইবে। ইহাদের 
আচার ব্যবহারের কথ! অন্থত্র উক্ত হইল। 

1 দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণ কমণ্ডলো; ৭ 
সং সং 

এতানি লোকগ্প্তযর্থং কলেরাদে। মহাজ্মভিঃ | 
নিবত্তিতানি কর্ধাণি ব্যবস্থাপুর্বকং বুধৈঃ॥ উদ্বাহতত্বধূত আদিত্যপুরাণ। 



কোন পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয় না, দ্বিতীয়তঃ উক্ত অর্ধাচীন পুরাণ (ও 
উপপুরাণ) প্রচারের পূর্ব হইতে দন্ন্যাসআশ্রম গ্রহণের প্রথ। সমাজস্থ (ক্রহ্মচর্যযা ধি- 

কারী) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনবর্ণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ইহ! স্থচিত হয়; 

কেননা কোন আচারের গ্রপক্তি ন| থাকিলে তাহার নিষেধের প্রয়োক্গন কদাচ 

সম্ভব হয় না। ঘাহা হউক ইহা! ভাবা যাইতে পারে যে, স্মার্ রঘুনন্দনের মতে 

কলিকালে অন্ততঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ, স্বতি এবং বামনাদি পুরাণোক্ত সন্্যাসধন্ম 

অন্পাল্য হইতেছে । এই হিসাবে ব্রাহ্মণ সম্তান গৌরাঙ্গের ন! হয় সন্ন্যান আশ্রমে 

অধিকারই ছিল,ইহ।স্বীকার্ধ্য; কিন্তু তাহা হইলেও তর্দগ্রহণপক্ষে তাহার শান্ত্রোও 

অন্তান্ত উপযোগিতা যে ছিল না তাহা অবশ্ঠ অশ্বীকার করিবার উপায় নাই। 

৫। শেষে তন্ত্রের কথা। পাঠক অবশ্ট অবগত আছেন যে, বর্তমান 

বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের আচরিত ধর্মকর্ম দেবার্চনা, সন্ধ্যা, শিক্ষা দীক্ষা! প্রভৃতি 

অনেক স্থলে বৈদিক ও তান্ত্রিক মিশ্রিত বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে 

অতএব সন্গ্যাস ধন্ম সন্থদ্ধে তন্ত্রের বিধান কিরূপ তাহার সংক্ষেপালোচন। এস্থলে 

অপ্রয়োজনীয় মনে হয় না । সকলেই ম্বীকার করেন, মহানির্বাণ তন্ত্র তন্মধ্যে 

একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ । সেজন্য উক্ত গ্রস্থ হইতে সব্যাসাশ্রম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 

গ্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। 

সদাশিব পার্বতীকে বলিতেছেন £--“কলিকালসম্ভৃত মন্ুষ্যগণের কর্থা 

পূর্বেই বলিয়াছি, তপস্যা ও বেদপাঠ-বিহীন, অল্লাযু) ক্লেশ ও প্রয়াসে অশক্ত 

মনুষ্যগণের কায়িক পরিশ্রম অসম্ভব । হেপ্রিয়ে! কলিষুগে ব্রহ্ষচর্ধ্যাশ্ম নাই, 

বানপ্রস্থ ও নাই, গাহস্থ্য ও ভৈক্ষুক এই ছুই আশ্রম ।* ১ 

পাঠক, ইহ! বল দুরূহ যে, এই মহানির্ববাণতন্্র পূর্বোক্ত সম্্যাস-নিষেধক 
পুরাণ ও উপপুরাণ প্রচারের পুর্বে কি পরে সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। 

দেখা যায় এই তন্ত্রে বৈদিক ও ন্মার্ভ সন্্যাসের নামান্তর 'অবধৃত”--আশ্রম 
পিস পি সিিশীস পিপিপি সপ 

পশম 

(১) পুরৈব কথিতং তাঁবৎ কলিসম্ভবচো্টিতম্ | 

তপংন্বাধ্যায়হীমানাং নৃণা মল্পযুষ।'মপি ॥ 

ক্লেশপ্রয়াসাশক্ঞানাং কুতো৷ দেহপরিশ্রমঃ ॥ « 

্রক্ষচ্য্য শ্রমে। নাস্তি বানপ্রস্থো২পি ন পরিয়ে !। 

গার্ছ্থে। ভিক্ষুক শ্চৈব আশ্রমো ত্বৌ কলৌ যুগে ॥ ৮ 



৩৬ গৌরাঙ্গলীলা-রহশ্ত 

গ্রহণের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে । এই তাস্ত্রিক ভৈক্ষুক ব অবধৃত আশ্রমের 
প্রণালী ও আচার বৈদিক সম্যাসের নিয়ম ও আচার হইতে কতকাংশে বিভিন্ন 

লক্ষিত হইলেও অতীব আশ্চর্যের বিষয়, উহাতে বৈদিক ও স্মার্ত সন্ন্যাস- 

বিধানের মুলতত্ব অর্থাৎ মূল-সারাংশ সংরক্ষিত হইয়াছে। এ তস্ত্রে এই প্রসঙ্গে 

মহাদেব পার্বতীকে একস্কলে বলিয়াছেন, “হে ভন্ত্রে! কলিকালে শৈব-সংস্কার 

বিধি অনুসারে অবধূত আশ্রম ধারণ-- তাহাই ন্গ্যাসগ্রহণ নামে কথিত হইয়া 

থাকে । হে পোব, কলিষুগ প্রবল হইলে ব্রাঙ্ষণও অন্য সকল বর্ণেরই এই উভয় 
আশ্রমে অধিকার থাকিবে । * * * হে মহেশ্বরি! মানব জন্মমান্রই 

গৃহস্থ হয়, অনন্তর সংস্কার বলে আশ্রমী হয় । প্রথমেই যথাবিধি 

গাহস্থাশ্রম করিবে । তত্বজ্ঞান অর্থাৎ সংসারে নিয়ত হুঃথাদ্ির জ্ঞান 

সমৃৎ্পন্ন হইলে যখন বৈরাগ্য জন্মিবে তখন সমুদায় পরিত্যাগ করিয়৷ সন্ন্যাস 
আশ্রমে প্রবেশ করিবে। বাল্যকালে বিগ্োপার্জন, যৌবনাবস্থা় ধনোপার্জন 
ও বিবাহ এবং প্রৌটাবস্থায় ধন্দজনক কন্ম করিবে) পরে স্থধী অর্থাৎ 

ক্ষণভঙ্গুর সংসারের প্রকৃত মর্মজ্ঞ হইয়া চতুর্থাবস্থায় অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় 
সম্্যাস আশ্রয় করিবে। বুদ্ধ পিতামাতা ভার্যয। ও শিশুতনয় পরিত্যাগ 

করিয়া অবধৃতাশ্রম প্রাণ্তড হইবে ন!। যেব্যক্তি পিতামাতা, শিশুপুত্র, পত্বী, 
স্বজন, জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধুবান্ধব, ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়। প্রব্রজ্যা করে, সে মহা 

পাপী হুয়। যে ব্যক্তি স্বীয় পিত্রাদির তৃপ্তি উৎপাদন না করিয়৷ ভিক্ষুকাশ্রমে গমন 
করিবে সে মাতৃহস্তা, পিতৃহস্তা, স্ত্রীহস্তা এবং ব্রহ্মধাতক অর্থাৎ এই সমস্ত কার্যে 
যাদৃশ পাঁপ হয়, সে ব্যক্তি তাদৃশ পাপে কলুষিত |” ২ 

ইহার পরে পার্বতীর সন্ন্যান-বিহিত ধন্দ কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তরে সদাপিব 

(২) শৈবসংস্কীরবিধিনা বধৃতা শ্রমধারণমূ। 

তদেব কথিতং ভগ্রে সন্স্যাস গ্রহণং কলৌ ॥ ১১ 

এ পর চি চু 

বিগ্রাণামিতরেধাঞ্চ বর্ণ নাং প্রবলে কলৌ । 

উতর়ত্রাশ্রমে দ্বেবি সর্ধবেষামধিকারিত। ॥ ১২ 
গং ং সং চি 

জাতমাতো গৃহন্থঃ তাৎ সংক্কারাগাশ্রমী ভবেৎ। 

গার্স্থ্যং প্রথমং কুধ্যাদ্ঘ বখাবিধি মহেস্বরি ॥ ১৪ 



২য়। খ ১ম প, মন্তুবা ও 

বলিলেন--“ছে দেবি! তাহ! অবধৃতাশ্রমই সর্নযাস বলিয়া কথিত। যে বিধি 
দ্বার! সন্নযাসাশ্রম কর্তব্য এক্ষণে শ্রবণ কর,_“ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সর্বকাম্য 

কম রহিত হইলে, অধ্যাত্ম বিষ্যা-বিশারদ ব্যক্তি মন্ন্যাপাশ্রম অবগম্বন করিবেন। 
বৃদ্ধ পিতামাতা, শিশুপুত্র পতিব্রত1 ভাধ্যা, অদমর্থ বন্ধুবর্গ, এ সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়। যিনি প্রব্রজ্য! করিবেন তিনি নরকে গমন করিবেন । (৩) ****৮০০, 
রা সাধক গৃহস্থোচিত কর্মসম্পাদন করিয়া, আত্মীয় দ্বজ্জন সকলকেই পরিসুষ্ট 
করিয়! মমতাশুন্য, কামনাশৃন্ত ও জিতেন্ড্িয় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইযে। 
গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়। গমন করিতে অভিপাষী ব্যক্তি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু ও 

প্রতিবেশিগণকে ও গ্রামস্থ জনগণকে ডাকিয়া! প্রীতিপূর্ণ-মনে অস্্মতি প্রার্থনা 

করিবে। পরে সকলের অনুমতি গ্রহণানস্তর অভীষ্ট দেবতাকে প্রণামপূর্ব্বক 
গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া নিরপেক্ষ হৃদয়ে গৃহ হইতে বহির্গত হইবে ।” ইহার 
পরে মহানির্ববাণ তন্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন সম্যাস গ্রহপার্থ কোন কুলাবধৃতত 
্রহ্ষজ্জের নিকট এইবপ প্রার্থনা করিবে। “হে পর ব্রহ্মন্ ! গৃহাশ্রমে আমার এই 

শে 

তত্বজ্ঞ(নে সমুৎপন্ধে বৈরাগ্যং জায়তে যদ । 

তদ। সর্ধ্বং পরিত্যজ্য সন্নযাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥ ১৫ 

বিদ্যা মুপর্জয়েদ্ব।ল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে । 

তে ধর্দ্যাণিকর্মাণি চতুর্থে প্রত্রজেৎ হুধীঃ ॥ ১৬ 

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্ধ্যাঞ্চেব পতিব্রত|ম্। 

শিশুঞ্ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥ ১৭ 

মাতৃঃ পিতৃন্ শিশুম্ দাঁরান্ শ্বজনান্ বাক্ববানপি। 

বঃ প্রব্র্জতি হিত্বৈতান্ স মহ!পাতকী ভবে ॥ ১৮ 
মাতৃহ! পিতৃহ স স্তাৎ স্ত্রীবধী ব্রন্মঘাতক:। 

অসন্তর্প্য ক্বপিত্রাীন্ যে গচ্ছেদ ভিক্ষুকা শ্রমে | ১৯ 

অবধূতাশ্রমো। দেবি! কলৌ সঙ্ল্যাস উচ্যতে। 
বিধিন! যেন কর্তব্যস্তং সর্ববং শৃণু সাম্প্রতম্॥ ২২২ 

্রক্ষজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্মণি । 

অধ্যান্মবিষ্ঞীনিপুণঃ সন্ন্যাসা শ্রমমা শ্রয়েৎ ॥ ২২৩ 

বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভাঁধ্যাং পতিব্রতাম্। 

ত্যক্ত হসমর্থান্ বন্ধ ংশ্য প্রব্রজন্ নারকী তবেৎ। ২২৪ 

(৩ 
০ 



৩৮ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্ত 

বন্দ কাটিয়া গিয়াছে । হে নাথ! আমি এক্ষণে সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত 

হইগনাছি, আমার প্রতি প্রলন্ন হউন। গুরু বিচার করিয়া নিবৃত্ত গৃহকর্্। সেই 

ব্যক্তিকে শান্ত ও বিবেকযুক্ত দেখিয়! দ্বিতীক্লাশ্রম আদেশ করিবেন ।৮ (৪) 

তদনন্তর শিষ্বের ষে দকল আচরণ অন্ুপাল্য তাহা বর্ণিত হইয়াছে। 

আশ্চর্যের বিষয়, হাতে সন্ন্যাঙ্গের কর্তব্য সম্বন্ধে গুরুতর উপদেশাবলীতে 

শ্ুতি-স্থৃতির উশদেশই অনেকট। অনুস্থত দেখা যায় । তন্মধ্যে বাছল্যভয়ে 

এস্থলে কেবল তিনটা সার কথ। উদ্ধত করিতেছি,__ 

(ক) অনম্তর শিষ্য গুখ দুঃখাদিরূপ ঘবন্ব রহিত, কামনা রহিত, স্থিরচিত্ত 
সাক্ষাৎ ব্রদ্মাময় হুইয়। ভূতলে স্মেচ্ছান্ছসারে বিচন্পণ করিবেন। তিনি ব্রদ্ধ হইতে 

পাগল পপ পসপিপাপসপ তা স্পা শি? টিন শেপার শি »এীশিতলিলি 

(৪) সম্পাদা গৃহকর্দাণি পরিত্যজা পরানপি। 

নিপ্ধুমে। নিলকাদ্গচ্ছেন্িক্কামে! বিজিতেল্িয়ত ॥ ২২৬ 

আহক শ্বজনান্ বন্ধ ন্ গ্রামস্থান্ প্রতিব|সিনঃ। 

জীতাযানুমতিমদ্থিচ্ছেদ্ গৃহাঙ্জিগমিযুর্জনঃ ॥ ২২৭ 

তেষামনুুজ্ঞামাদায় প্রণম্য পরদেবতাম্। 

শ্রামং প্রদক্ষিণীকৃত্য নিরপেক্ষ! গৃহাদিয়াৎ॥ ২২৮ 

মুক্তঃ সংসারপাশেভাঃ পরমানন্দনির্বব ত:। 

কুলাবধূতং ব্রহ্গাজ্ঞং গত্ব। সংগ্রা্থয়েদিদম্ ॥ ২২৯ 

গৃহাশ্রমে পরব্রহ্মন্মমৈতদ্বিগতংবয়ঃ | 

প্রসাদং কুরু মে নাথ! সন্ন্যাসগ্রহণং প্রতি ॥ ২৩ 

নির্ধ্ ত্বগৃহকর্ধাণং বিচাধ্য বিধিবছুুরুঃ 

শস্তং বিবেকিনং বীক্ষ্য দ্বিতীয়মা শ্রমমীদিশেখ ॥ ২৩১ 

& (ক) ততে। নিদ্ব ন্বরূপোহসৌ নিষ্কীমঃ স্থিরমানস;। 

বিহরেৎ স্বেচ্ছয়! শিষাঃ সাক্ষা ঘদ্দময়ে! তৃবি ॥ ২৬৯ 

আব্ঙ্গন্তম্বপধ্যস্তং সন্রপেণ বিভাবয়ন্ । 

বিল্মরেক্লামরপাণি ধ্যারল্লাত্বানমাত্মনি ॥ ২৭, 

অনিকেতঃ ক্ষমাবৃত্তো নিংশক্কঃ সঙ্গ বর্জদিতঃ | 

নির্ঘমো নিরহঙ্কারঃ সন্ন্যাসী বিহরেৎ ক্ষিতৌ ॥ ২৭৪ 
যুক্তে। বিধিনিষেধেভ্যো শি্যোগক্ষেম আত্মবিৎ । 

স্খহুঃখসমো। ধীরো জিতা্ক। বিগতস্পৃহঃ ॥ ২৭২ ইত্যাদি 



২য়, ১ম প, মম্তব্য ৃ ৩৯ 

স্তন্ব-সঅর্থৎ তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সমুদায় বিশ্ব সংস্বরূপ চিন্তা করিবেন। নামরূপ 

বিশ্বত হইয়। আত্মাতে আত্মার ধ্যান করতঃ আবাসশুন্ত, ক্ষমাশীল, নিঃশস্ক- 
হৃদয়, সংপর্গশূন্ত, মমতাশৃন্য, অহঙ্কারশূন্ত ও সল্ন্যাদী হইয়া ভূমগ্ডলে বিচরণ 
করিবেন। ইত্যাদি 

(খ) অধধূত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচার পরাঁয়ণ হইয়াও বেদাস্ত প্রভৃতি অধ্যাত্ম- 
শাস্ত্র অধায়ন এবং সর্বদ। আত্মতত্ব বিচার দ্বার! সময় অতিপাত করিবেন । 

(গ) ছে দেবি, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে শতঙ্জন্ন ব্যাপিয়! ক্ম করিলেও 

কোন জন মুক্তিভাগী হইতে পারিবে না।৮ ৫ 

সুধী পাঠকগণ ! উপরে বেদাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ যেরূপ প্রদর্শিত হইল তাহাতে 

ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, গৌরাঙ্গের শান্ত্রেক্ত বিধানান্ছরূপ সন্নাস- 
গ্রহণে আদৌ কোন অধিকার ছিল না । কিবেদ, কিস্ত্বতি, কি গীতা, কি 

পুরাণ অথবা তন্ত্র, সকঙ্গ শাস্ত্রীয় বিধানেই সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে 

তত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য সঞ্জাত হওয়ার অবশ্ঠ-প্রয়োজ নীয়তা কীর্তিত হুইয়াছে। পরস্ত 

জানা যায়, আমাদের গৌরাঙ্গে সম্নাস গ্রহণোপযোগী উক্ত দুইটাই মৌলিক বা 
প্রধান উপকরণ বিস্তমান ছিল না । বরং সন্ন্যাস-ধন্মপাপনের প্রতিকূল ব্যবহার 

_- যেমন কর্মাপস্ভতি, সম্যক আত্মজ্ঞানানভিজ্ঞতা, তাহাতে বর্তমান ছিল। 

সম্মযাসীর পক্ষে স্ত্রীনঙ্গ ও স্ত্রীপঙ্জীর সঙ্গত্যাগ অবশ্য কর্তব্য, ইহ! ছোট হরিদাসের 
ভিক্ষা! উপলক্ষে গৌরাঙ্গ ভাগবত ম্মরণে (১১ স্ব, ১৪ পঃ) নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু এদিকে তিনি নিজেই একেবারে স্ত্রীসঙ্গ ( কেবল স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত ) এবং 

সত্ীঙীর-সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন নাই । স্থতরাং তাহার সন্গ্যাপ অবলম্বন ও 

তৎপালন কারণ গার্স্থাধশ্ম ত্যাগ একেবারেই অশান্ত্রীয় ও স্বেচ্ছাচার প্রণোরদদিত- 

ভরষ্টাচার বলিতে হইবে। অতএব তিনি যে এই শাস্ত্র বিগর্হিত কার্ধ) করিয়া 

জাশ্রগ-ভষ্টতাদোষ-জনিত প্রত্যবায় ভাগী হইয়াছিলেন, তাহাতে আর্ধ্যশান্তরজ 

(খ) অধ্যাঝশান্তাধ্যয়নৈ সদ। তত্ববিচারণৈতঃ | 
অবধূতো নয়েৎ কাঁলং শ্বেচ্ছাচারপরারণঃ4॥ ২৮২ 

(গ) ব্রহ্মজানাদুতে দেবি ! কর্ণদন্নাননং বিন! । 
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম ন ভবেনুজিভাগ্জনঃ ॥ ২৮৭ 

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৮ম উল্লাস 



৪৬ গোরালীলা-রহস্ত 

কোনও বাক্তিরই সনেহ হইবে না । তবে এস্কলে অন্ধবিশ্বাসী গৌরা-ভজগণ যদি 
হলেন যে,তাহাদের গৌরাঙ্গ হ্বয়ং বখন কৃষ্ণ অর্থাৎ ঈশ্বর ছিলেন,তখন তাহার পক্ষে 

আচার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালনের কথা কি? তদুত্তরে ইহ! বল! যাইতে 

পারে যে, অগ্রে কষণকে ঈশ্বর বা পরমেশ্বর এবং পরে গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ বলিয়। ত 

প্রতিপন্ন করা চাহি তবে ও্ধপ আপত্তি উখবাপন করা সঙ্গত হইবে; নতুব। 
তাহাকে মনুষ্তু-বিশেষ বলিয়াই শ্বীকার করা সর্বথ] উচিত হইবে । (গ্রস্বকারের 

রুফাবতার রহুস্ত দেখুন।) যদিও গৌরাঙ্গ গ্বীয় মানদিক-রোগ-ধর্শের আবেশা বস্থায় 

আপনাকে কখন কখন “মুগ্রিঃ সেই” “মুঞ্ডি সেই এবং *কলিকালে আমি বিষুআমি 
ক্লষঃ$,আমি নারায়ণ”ইত্যা্দি বলিয়। প্রকাশ করিতেন,আবার পরক্ষণেই এ আবেশ 

ক্ষপগত হইয়। প্রকৃতিস্থত। লাভ বা আবেশাস্তর উপস্থিত হইলে আপনাকে “কৃষণ- 

দাস ও কৃষ্ণভক্ত* ভিন্ন আর কেহই নহে, ইহাও ভক্ত বৈষ্ণবদিগকে দৃঢ়ভাবে 

কানাইতেন এবং তদহ্থরূপ আচরণেও প্রবৃত্ত হইতেন, তত্তি্ন আবার সময়ান্তরে 

বুসিংহ,মহাদেব,রাঁম, বলরাম, প্রভৃতির ভাবেও আবিষ্ট হইতেন; পরন্ত এপ্দিকে 

যখন গীত! প্রমাণে জান! যায় স্বয়ং কৃষ্ণই পোক সংগ্রহ বাশিক্ষার জন্য আদর্শরূপে 

কার্ধা করিয়াছেন ( ৩য় অধ্যায় ২৩,২৪,২৫ শ্লেঃ) এবং অজ্ঞুনকে কামচারী ন! 

হুইয়া সকল কার্ধ্য শাস্ত্রী বিধানুরূপই করিতে উপদেশ দিয়াছেন (১৬শ অ, *) 

তখন তর্কান্থরোধে যদি গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ স্বরূপ ব! কষ্তাবতার বলিয়াই দ্বীকার 

কর] যায়, তাহ! হইলেও তাহার এই সঙ্গ্যাস গ্রহণ কাধ্য সম্পূর্ণ শান্ত্রাহ্ুশাসন 

ও লোক ব্যবহার বহিভূ্ত স্থতরাং শ্বেচ্ছাচার প্রণোদিত ভিন্ন কদাচ সঙ্গত 

বলিয়। গৃহীত হইবার ধোগ্য হইতে পারে ন|। 

পক্ষান্তরে ইহ! সকলেই জানেন যে, কোন কাধ্য বিন। কারণে সিদ্ধ হয় না, 
অতএব গৌরাঙ্গকৃত এই অদঙ্গত কার্যেরও একট। কারণ অবশ্ট বিষ্তমান 
ছিল। সে কারণ কি তাহ! নির্দেশ করিতে লেখককে অতি-প্রয়াস পাইতে হইবে 

না। পাঠক যদি পূর্বব পূর্ব প্রদর্শিত গৌবাঙ্গ চরিত-তত্ব ম্মরণ রাখিয়! থাকেন তবে 

* বঃ শাস্ত্র বিধিমুৎস্জয বর্ততে কামরতঃ | 

ন সদিদ্ধিমবাপ্লোতি ন সুখং ন পরাংগতিম্ ॥ ২৩ 

তক্মাচ্ছান্ত্ং প্রমাণান্তে কাঁ্ধযা কাধ্যব্যবস্থিতে। | 

আথ। চ্ছান্রবিধানোভং কর্ণ কর্ত মিহার্থসি ॥ ২৪ 



ও ১ম, . গতবা ৃ 8$. 

তাহার বর্তমান পরিচ্ছেদোক্ত চরিত আঁলোচন! করিলেই বুঝিবেন যে, উপরি উজ্ত 
কার্যনিচয়ের যূল ও অবান্তর কারণও তাহার সেই মানিক রোগ-নঞ্জাত*ম্বভ1ব। 

জান! যাঁয়, তিনি কেশব ভারতীকে গুরু করিতে গিয়া পথে যাইতে যাইতে স্বর 

রোগ-ধর্শে পূর্বব সঙ্কল্লিত সন্ন্যাস গ্রহণের কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
কেন না, কোথায় তিনি ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া! স্বীয় তাদৃশ দুঁঢ়সন্কল্লিত 
সন্ন্যাস গ্রহণের প্রার্থনা জানাইবেন, তাহা না.করিয়া কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রধানের 

জন্য তাহার নিকট উপদেশ ভিক্ষ। করিয়াছিলেন । ততন্ভি্র তথাকথিত সর্যাস* 

অবলঘ্নাবধি জীবনের শেষ কাল পধ্যস্ত গৌরাজ এক দিনের জন্যও শান্ত্রো্ 

সন্ধ্যাসাশ্রমোচিত নিরম বা আচরণ পালন করেন নাই | এদিকে, ভক্ত-কবি 

জীবনী-লেখক এই পরিচ্ছদের স্থানে স্থানে গৌরাঙ্গের বিশেষণে 'ন্যাসী” "ম্থাসীবর”। 
'সন্নযাসীর চুড়ামণি' এবং প্রভূ” ও সশ্বর' এই সকল শব্দ বিন্যাস করিয়াছেন । 

আবার তিনি স্বীয় ভ্রান্ত ধারণ সমর্থনের জন্য ইহা বলিয়াছেন ষে, গৌরাঙ্গ এই 
অবতারে সন্ন্যান গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর সহত্র নামান্তর্গত “সন্ন্যাপকৃৎ* এই উক্তির 
সার্থ$ত! সম্পাদন করিয়াছেন। ফগতঃ) ইত্যগ্রে যেব্ধপ প্রদর্শিত হইয়াছে 

তাহাতে গৌরাঙ্গের সন্যান গ্রহণ আদৌ শাস্ত্র ও ব্যবহার সম্মত হইতেছে না। 
পাঠক! ইহাতেও কি এরূপ সিদ্ধান্ত কর। অসঙ্গত হইবে ধে, তিনি অবিহিত 

কারণ-মন্নিপাতের প্রেরণায় স্বীয় রোগ-শ্বভাবে অজ্ঞলোকের চক্ষে ধূলি দিবার 
অভিপ্রায়ে গৃহত্যাগার্থ সন্যাসের ভাণ করিয়া সন্যালীর বাহাপরিচ্ছদ মাত্র 

ধারণ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় অন্ধবিশ্বাসী গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের লোক 

এবং সাধারণ জনগণ তীহাকে যতই “ন্তাসী” ও “সন্ধাসী* বলিয়। বিশ্বাস ও 
ঘেষণ] করুন না কেন, তাহা বিদ্বৎসমাজে আরোপিত এবং আকাশকুনুমবৎ 

অলীক বলিয়াই পরিগণনীয় হইৰে। বিশেষতঃ তিনি যখন ম্বয়হই একসময়ে 

পুরীর সার্বভৌম ভষ্টরাচার্য/কে স্বীয় এন্্রজালিক ফাদে ফেলিবার অভিপ্রায় 
অথব| আবেশাবস্থায় তাহার নিকট দৃঢ়তার সহিত স্বীয় সন্ধ্যাস গ্রহণের কথা 

অন্বীকার করিয়াছিলেন, * তখনও কি গৌরাঙ্গের ভঙ্গ-সন্ন্যাস-বিষয়ে কাহারও 

ক প্রভূ কহে “শুন সীর্ববভৌম মহাশয়। 
*সন্যাসী” আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥ 
কৃষের বিরহে মুঞ্জি বিক্ষিপ্ত হইয়!। 
বাহির হইলু* শিখান্ুত্র মুড়াইয়! ॥ 

চৈ ভাঃ অন্থাথও, জ্য অঃ । 



৪২. গৌরাঙগলীল!-রহস্য | 

সন্দেহ থাকিতে পারে? ন। থাকাই উচিত 1 তবে তিনি থে আপনাকে সময়ে. 

সময়ে লম্গা।সী ও মুনিবৃত্ত বলিয়। গ্ররিচয় দিতেন, অন্ত কথায়, তদ্দবার যে 

তিনি আত্ম-বঞ্চনার বিষয়ীভূত হইতেন এবং আত্মীয় ও অন্তান্ত সমাজস্থ লোককে 

প্রতারিত করিতেন, তাহা তাহার পৃর্বোলিখিত মানদিক-দৌর্বল্য-রোগ*, 

স্বভাবের রিশিষ্ পরিচয়.ভিম্ন আর কিছুই বোধ হয় না । 

(গ) অতঃপর লোক-িক্ষা- আমর! গৌরাঙ্গের তথ। কথিত সঙন্থ্যাস গ্রহণ” 
রাপারে কিরূপ লোকশি ক্ষার বিষয় বিদ্যমান, তাহার অনুশীলন করিৰ। 

(১) ইহা অনেকে অ বগত থাকিতে পারেন যে, গৌরাজের অভ্যুদয়ের 
বন্ুপূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে বেদাধ্যয়ন ও তদঙগীভৃত ক্রক্ষচর্য্য-পালন তিরোহিত 
হইয়। গিয়াছিল। নবদ্বীপ যে এত বড় বিগ্যাপীঠ বলিয়া প্রখ্যাত, সেখানেও 
্তায়শান্ত্র ব্যতীত অন্ত কোন দর্শনশানত্রের চর্চা! যে প্রচলিত ছিল,তাহ1 জান। যায় 
না। তবে ইহ! অবশ্ঠ ত্বীকাধ্য যে, গৌরাজের উদয়কালে নদীয়ায় ব্যাকরণ, 
কাবা, অলঙ্কার, সাধারণভাবে প্রাচীন ও নব্য-স্বতি, বিশেষ করিয়। নব্য-ন্তায় 
এবং পুরাণা্দি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন! প্রচুর প্রচলিত ছিল। কথিত 
আছে (১ম খণ্ডের ২৭ পৃঃ দেখুন ) গৌরাঙ্গ কেবল ব্যাকরণশাস্ত্রে কতশ্রম 
হইয়াই “নিমাই পণ্ডিত? নামে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে নদীয্া- 
সমাজে উচ্চশ্রেণী মধ্যে অনেক লোক উপরি উক্ত শান্ত্রাদিতে পাণ্তিত্য লাভ 
করিয়া পূর্বপ্রচলিত বৈদিক, স্মার্ভ ও পৌরাণিক, কোথায় কোথায় বা তান্ত্রিক 
বিধান ও আচারান্গলারে . বথানস্তব ব্ণাশ্রম-ধশ্মপালনে নিরত ছিলেন। 
নিষ্মশ্রেণীর লোকগণ (যেমন সর্বত্র হইয়৷ থাকে ) অজ্ঞান, কুসংস্কাব্াপন্ন এবং 
্রষ্টাচারে লিপ্ত ছিল । অবশিষ্ট অল্পসংখ্যক ভাবপ্রবণ-লোক তাগবতাদি 
পুরাণশাস্ত্রের চচ্চায় রত থাকিয়া ভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত ছিলেন। 

নদীয়া-সমাজের ঈদৃশ অবস্থায় নিমাই পণ্ডিত ব্যাকরণের অধ্যাপন। করিতে 
করিতে কৃষ্ণ-দাস্ত-ভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে ভক্তমণ্ডলীতে 
বাযুরোগের আবেশাবস্থায় আপনাকে কৃষ্ণ, বিষুণ ও নারায়ণ বলিয়। প্রকাশ 
করয়াছিলেন। তথ্পরে মাতা ও ছুইপাচ-জন অন্তরঙ্গ ভিন্ন নদীয়ার আর 
কাহাকেও কিছু না৷ বলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গোপনে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। 
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ইহাঁতে বৈষণব-সপ্্রদায়ের লোক কেন, নদীয়াবাসী সাধারণ লোকও বিশ্মিত 

এবং ছুঃখিত হইয়াছিলেন; বৈষ্ণব ভক্তগণের ত অবশ্য শোকে আকুলিত 
হইবারই কথ|। পরস্ত সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদ্দিগের গৌরাঙের তাদৃশ শান্ত 
ও ব্যবহার বিরুদ্ধ আচরণে তাহার প্রতি তাহাদের পুর্ব-সগ্তাত বিদ্বেষ 
এবং উপেক্ষাযুক্ত ঘ্বণ্য.ভাব যেরূপ বিদ্ধমান ছিল তাহ। ইদানীং প্রবলতর 

হওয়ার সম্ভাবনা হইয়। থাকিবে । 

(ইহা সুদস্ভব যে, এই কারণ এবং পৃর্ব্বের পড়ুপ্।৷ ভীতি গৌরাঙ্গের মনে 

পুনরুদ্দীপিত হওয়ায় তিনি সন্ন্যামী হইয়া নদীয়া নগরে তিঠিয়। ভক্তিপ্রচার 

কারধ্যের উন্নতি করিতে পারিবেন ন1! ইহা ভাবিয়া থাকিবেন, এবং সেজন্য 

সম্ভবতঃ কল্পনাবশে ভক্তদ্দিগের নিকট জগন্নাথের আদেশের ভাণ করিয়া শীস্ত 

পুরী যাওয়ার আবশ্যকত। প্রকাশ করতঃ কয়েকজন অন্তরঙ্গ সহ সুদুর নীলাচল 
প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন ।) 

তন্তিক্ন গৌরাঙের অস্তরঞ্জ ও বৃদ্ধামাতার যুক্তিপূর্ণ হিতোপদেশ অবহেলন পূর্বক 
তথ।কথিন্ত সন্গ্যাসগ্রহণ করায় সেই স্ষেহময়ী বুদ্ধীমাতাকে অসহায়াবস্থায় এবং 

বালিক| বা নবধুবতী * সাধবী পত্বীকে আপনাকর্তৃক অরঙ্ষিতাবস্থায় পরিত্যাগ 

দ্বারা তিনি ষে গৃহস্থের শাম্ত্নির্দিষ্ট অবশ্ত কর্তব্য হেলন করিয়া! গ্রত্যবায় ভাগী 

হইগ়াছিপেন, তাহাতে কোনও বিবেকসম্পন্ন- ব্যক্তিই সন্দেহ করিবেন ন। 

অতএব গৌরান্দের ঈদৃশ যথেচ্ছ গ্রণোর্দিত অনুপযুক্ত কারণে ( ভক্তিনাধন ও 
ভক্তি- প্রচারার্থ) সন্ন্যাস গ্রহণ, তাহাও নামে মাত্র, কদাচ লোকশিক্ষার বিষয় 

হইতে পারে না। বরং ইহা বল! সঙ্গত হইবে, তাহার এই অসাধু দৃষ্টাস্তের 
ফলে সমাজে ঘোরতর অনিষ্টপাতই হইয়াছিল এৰং এখনও হইতেছে। 

এস্থলে তাহার ছুইটী মাত্র স্থল প্রদর্শিত হইতেছে । 
(১) নিমাই পণ্ডিতকে গৃহত্যাগপূর্ববক সন্যাসী হইতে দেখিয়াই অল্প 

+ বিফুপ্রিয়। তখন ১৪ বদরের বালিক1 হইলেও তৎপূর্বে খৃতুলাত সম্ভব। সেজন্ত এগলে 

তাহাকে নবযুবতী বলিয়া! আঁধ্াত কর! হইন্ল। পাশ্চাত্য ভাহায় নারীর রজোদর্শন ন| হইলে 

তাহাকে যূর্ধভী বল! যাঁয় নী। 
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বৈষণব-অট্ব্চব অনেক লোক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিল। * তাহারা 
সামাজিকিগের দ্বারে দ্বারে নাম করিয়। ভিক্ষা কর! অবশ্য ভাল কার্ধ্যই বিবেচন| 

করিয়াছিল । কিন্তু তাহারা ইহা জানিত ন1 যে, ব্রা্মণেতর ব্যক্তির পক্ষে এন্ধপ 

(িক্ষাবৃত্তি শান্ত্রবিছিত নহে। তদহ্থসারে জাতিনির্বিশেষে অনেক সুস্থকায় 

শ্রমক্ষম ব্যক্তি গৃহত্যাগী হইয়া আলম্ত-প্রশ্রায়ক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্ধনে জীবিকা 
নির্বাহ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিল না।1 বলা বাহুল্য, ইহারা বোধ হয় 
টিউন 

* যখন আ্ীগৌরা  সন্্যামী হইল। 

তন অদ্ভূত তরঙ্গ উঠিল ॥ 
যত গৌডবাসী কান্দিতে লাগিল । 

সেই কালে কত ন্যাসী হইল ॥ 

বলরাম দাসের পদ 

শরীঅমিয় নিমাই চরিত-উদ্ধৃত। 

1 কিছু দিন পূর্বব হইতে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে কতকগুলি নূতন ধরণের বৈরাগী ও মন্ন্যামী- 
সম্প্রদায় উদ্দিত হইয়। ধর্ম গ্রচার উপলক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক সমাজের বক্ষে পরঙ্গপুষ্টবৎ 

দ্বচ্ছন্দে সন্বর্ধিত ও বিরাজিত আছেন। (ক) বাহুল্য ভয়ে এস্থলে কেবল রামকৃষ ও বিবেকানন্দ 

প্রবর্তিত সন্যাসিমম্প্রদ্ায়ের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে । 

প্রথমোক্ত সম্প্রগায়ের প্রবর্তক রামকৃষ্ণ দেবের পরমহংস' উপাধি সম্বন্ধে ইতিপুর্বেব (২খ, ৩৪) 

পৃষ্ঠার নোট দেখুন ) কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি । পাঁঠকগণ তদীয় জীবন্চরিত তথ্য তাহার শিষ্য 

ও ভক্তগণ কর্তৃক প্রকাশিত জীবনী ও পুস্তক যেমন 'রামকৃষ্চ কথামৃত', 'রামকুঞ্চ লীলা প্রসঙ্গ 

এবং তাহার বাদপ্রতিবাদাদি সংবধিত প্রবন্ধাদি ( তন্মধ্যে বিশেষ করিয়! মহামহোপাধ্যায় পম্মনাথ 

বিদ্ভাবিনোদ তট্টা চার্ধ্য প্রণীত 'রামকৃঞ্চ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ) হইতে অবগত হইবেন। এস্থলে 

তাহার বিচিত্র চরিতের সর্ব্ববাদি সম্মত ২৪ট! মার কথার উল্লেখ আবশ্তক | 

রামকৃষ্ণ ব্রাঙ্গণ সন্তান হইপ়াও কেন খাস্ত্াধ্যয়নে যত্ব করেন নাই এবং ব্রহ্মচ্ধযানুকুল আহার্ষে!র 

নিয়মও কখন পালন করেন নাই, বরং তিনি অতি-ভোজনে অভ্যন্ত ছিলেন । ১৮ বৎসর বয়সে «ম 

ব্দীয়। বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া পরে তাহ্।কে ত্যাগ করেন। তিনি আবাল্য সরল-ম্বভা ব,ভকিপ্রবণ 

এবং সৎসঙ্গে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীতে কালী মুস্তির নিত্যপুজক রূপে 

নিযুক্ত থাঁকিয়। তথায় সমাগত সন্ন্যাসীদের উপদেশ শ্রবণ এবং ভক্তি সাধন! করিতেন । পরে তক্তির 

প্রভ।বে তিনি মধ্যে মধ্যে ধ্যানস্থ ব। আবিষ্ট এবং মৃচ্ছা গ্রস্ত হইতেন, সময়াস্তরে তিনি প্রস্তরময়ী 

(ক) প্রাচীন শঙ্করাচাধ্য প্রবর্তিত মঠ ও সন্্য।দিসশ্র্ধায়্ের এবং তাদমুরাপ রামরাজাতলায় ইদানীং 

গ্রজিষ্ঠত মঠ ও তাঁইার সঙ্ন্যাসিসগ্পরদাঙের কথ! এস্লে ধর্তব্য মহে। 
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কিছুকাল পরে উহ্বাদের মধ্যে কতকগুলি লোক একটা দল বান্ধিয়! পূর্ব প্রচলিত 
হরিনামের পরিবর্তে £গৌর-নিতাই? বা 'গৌর-হরি” নাম গ্রহণ করতঃ ভিক্ষা 

কালীমুর্তিতে যেন জীবপ্ত কালী দেবীর আবির্ভাব দর্শন করিয়। তাহার সহিত কথোপকথন 
করিতেন। তাহার অত্যান্চর্য ভক্তিকাহিনী চারিদিকে প্রচারিত হইলে ধর্শুজ্ঞানহীন এবং বিভিন্ন 

ধন্মবিশ্বাসী গণ্যমান্য বহু লোক ঠাহ।কে দেখিতে আঙদিত | তিনি সহাস্কবদনে সমাগত লোক 

সকলকে ম্বীয় সহজজ্ঞানদন্তত অনেক ভাল কথা, হৃদয়গ্রহী উপদেশ (টোটুক।) এবং ভক্তি 
উদ্দীপক শ্যাম। বিষয়ক গান শুনাইয়। চিত্ত হরণ করিতেন। সন্ত্রান্ত পণ্ডিত ও ধার্দিক লোকের 

বাটীতেও তিনি দ্বেখ। করিতে ষাইতেন। ক্রমে তীহ।র মন্ত্র শিষাও কতক হইল, ভক্তদের মধ্যে 

কেহ কেহ তাহাকে অবতার মনে করিয়! প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে তিনিও ক্রমশঃ 

আপন।তে কতকট এ কাল্পনিক অবতার-ভাঁবের অস্তিত্বে ত্রাস্তবুদ্ধি হইলেন। তাহার ফলে 

তাহার অভ্যস্ত সাঁধনমার্গ হইতে মবনতি ঘটিল (ইহা তিনি পণ্ডিত শশধর চুড়ামণির নিকট 

ত্বীকারই করিয়াছিলেন ) বল। বাহুল্য ইদাঁণীং তাহার পুর্ব তীব্রভাব-গ্রহণ প্রবণত1 অবস্থ! 

ক্রমে চিত্তবিকৃতির অবস্থায় পরিণত হইয়! পড়িয়ছিল। ইহ! তাহার তাৎকাঁলিক বিবেকহীন 

বিবিধকৃত কার্ষোর দ্বার। অভিব্যন্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে এস্থলে কয়েকটা উদাহরণ প্রদর্শিত হইলেই 

যথেষ্ট হইতে পারিবে । 

১। রামকৃষ্ণ প্রকৃত প্রস্তাবে পরমহংস না থাঁকিলেও স্বীয় ভক্তদিগের মধ্য হইতে যে কতকগুলি 
লোককে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে কলিকাতার কারস্থবংশীয় অসংষত চরিত্র, বারনারী- 

সাহচর্য নাট্যাভিনয়ে ণিরত বিখ্যাত গিরিশচন্ত্র ঘোষ এবং আবাল্য খাছ্য সম্বন্ধে বিচার-বিহীন 

ইংরেজী শিক্ষিত এবং ব্রাঙ্গ সমাজের ফেরৎ নব্য যুবক নরেক্ত্র দত্তের নাম উল্লেখষেগ্য | 

তাৎকালিক শিষ্ট সমাঁজে ইহাদের আচার ব্যবহারের যথেষ্ট অপ্রশংস থাকিলেও রামকৃষ্ণ তাহাতে 

কোন দে(ষ দেখিতে পাইতেন ন! বরং সর্ব নমক্ষে তাহাদিগকে আপনার প্রিয় শিষ্যরূপে ব্যস্ত 

করিয়। তাহাদের কার্ধ্যে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দানই.করিয়াছিলেন। 

২। একদিন রামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি কয়েক শিষ্যকে ভাকিয়! ভিক্ষা! করিতে বলায় তাহার! 

নিকটস্থ পল্লী হইতে তিক্ষা করিয়। আনিয়। সেই অন্ন পাক করিয়া গুরুকে নিবেদন করিলে এ 
রফিত অন্লাদি উহাদের সহিত ভিনি একত্রে ভোজন করিয়। সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই কার্যে 

শিধ্যপ্জিগের বৈরাগ্য এবং নিরহঙ্কারের যথেষ্ট প্রমাণ পইয়! উহ দিগকে গেরুয়াবস্ত্র পরাইয়। সন্নযাঁদী 

করেন। (পরস্ত তৎসঙ্গে উহার্দিগের নাম পরিবর্তন বা কোন উপাধিদানের প্রসঙ্গ শুন! 

যায় ন1।) 

৩। তিনি ভবিষ্যতে নিজের ও অন্তান্ত শিষ্য ও ভক্তদিগের যে বহু অনিষ্ট হইবার সন্ভাবন। 

তাহা! আদৌ বুঝিতে ন। পারিয়। পূর্বেবাক্ত শ্বকৃত ক্ষু্র সন্ন্যাদীদলকে অন্ত শিষ্য ও ভক্তগণের সংসর্গে 
রাঁখির্ঝ! ছিলেন। 
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করিতে প্রবৃত্ত আছে। সম্প্রতি আবার কতকগুলি লোক সন্ন্যাসী বেশ ধারণ 

করত কণিকাতায় *গৌড়ীয় মঠ, নামে একটী মঠস্থাপন করিয়! গৌরাঙ্গ" 

এরূপ ঘটনার অল্পদিন পরে তিনি ক্যাঙ্স।র রোগে আত্রান্ত হইয়৷ অনতিবিলম্বে জীবন-লীলা 

ংবরণ করেন । * শ্ুত হওয়1 ধায়, ইহার কিছুদিন পরে রামকৃষ্ের সন্গ্যানী ও অন্য ভত্তবৃন্দ 

তাহাদের র্টাচার দোষে রাগী রাসমণির আজ্জায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাঁড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়। 

বেলুড়ের 7ঁ। বাবুদিগের পুঞ্জাবাড়ীতে জাঁশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

অতঃপর কথিত রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্যদ্ধয় বিভিন্ন কাধ্যক্ষেত্রে স্ব ন্ব প্রকৃতি শিক্ষ! এবং 

ধোগ্যতানুমারে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহ। সকলের বিদ্দিত বিষয়। তাহাদের 

কাধ্যকলাপ ও আদর্শ হিন্দু সমাজে যেরূপ ইঠ্টানিষ্ট ফলগ্রসব করিয়াছে তাহাও অনেকে জানেন। 

পরস্তু ইষ্ট ফলের তুলনায় অনিষ্ট ফলের মাত্র! অধিক হওয়ায় সমাজ যে তন্দার1 বিশেধরূগে 

ক্ষতিগ্রত্ত হইয়। আমিতেছে তাহ। কে অন্বীকার করিবে? এস্থলে তত্বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন৷ 

অসস্তব, এবং অবান্তরও বটে। কিন্তু বিষয়ট। অত্যন্ত গুক্তর বিধায় এস্থলে অতি সংক্ষেপে 

ছুই চাঁরিটী কথ! বলিতেছি। 

প্রথম, গিরিশচন্রের কৃত কাধ্যের কখা। 

ইনি শ্বীয় গুরু কর্তৃক অয প্রশ্রয় প্রতপ্ত হইয়। অচিরকাল মধ্যে বহু নাঁট্যগ্রশ্থ রচন। এবং উহার 

অভিনয় দৌকর্ধে। সমাজস্থ অনেক লোককে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তদ্দারা 
বিশেষতঃ ধর্্রশিক্ষা-বিবর্জিচ ইংরেক্গী শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী এবং অশিক্ষিত যুবকবৃন্দের 

নাট্যাভিনয় দর্শনে অভিনব প্রবৃত্তি ও কৌতুহল উদ্দীপিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে 

অনেকের “পরকাল খাওয়া” হুইয়। গিয়াছে । ক্রমে সমাজের অনেক নাটক নভেল- 
এপাশ? 

* শুন। যায় আমাদের রাঁমকৃফদেব লুচি কচুরি ও অধিক পরিমাণে মিষ্টান্্ দ্রব্য থাইতে 

অভ্যন্ত ছিলেন। লোকের বাড়ীতে দেখ। করিতে গেলে তিনি এরপ দ্রব্য দ্বারা সমাদৃত হইতেন 

এবং ঠাকুর বাঁড়ীতেও এরগ ত্রব্য যথেষ্ট সুলভ ছিল। বোধ হয় ইহাই তাহার ক্যান্সারের কারণ 

হইয়। থকিবে। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ খাছ তত্বজ্ঞ ডাক্তার বলিতেছেন, যে সকল দ্রব্যে 0, ৬/16৪0109 

খাগ্যের তাঁগ খুব কম তাহ! বেশী থাইতে থাইতে 0৪0০9: রোগ জন্মে ।-- 

£]0)8 089 0 স1)169 0980১ 10169 1001) 800. 06109] ভম1)169 0829%]8) 80৭ 0 $0০9 

200011 ৪0291, 00886 6106 08180906০01 $16912170 9.101015 0191 15 0008611086108, 87, 

00919 18 16980) 00 0811959, 991096] [900 001106,* 

18, 17, ৯, 71010010015 10, 56, 

2৪৪--1)6 7180616102067, 1181:0]1) 1926, 

70889 241. 
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প্রবন্তিত ধর্শের সারতত্ব প্রচার করিতে যত্ববান্ দেখা যাইতেছে। ইহার! 

ষ্টাচারী গৌরাজ সম্প্রদায় হইে সম্পুর্ণ পৃথকূ বলিয়া! আগনাদের পরিচন 

পী নরনারীও নাট্যশালায় আকৃষ্ট হুইয়। আনন্দ উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,” 

ইহাতে লোকের রুচি বিগড়াইয়! ত গেলই তৎসঙ্কে দরিত্র সমাজের অথব্যয়ের একটা 

নুচন পথ উন্মুক্ত হইয়া! পড়িল। পরিতাপের বিময় ইদানীস্তন সাঁমাজিকদিগের রুচি 

এতট! অবনতির পথে অগ্রসর হইয়াছে যে, অনেকেই আপনার স্ত্ীপুত্র কন্ত! ( অনুঢা, বিবাহিত 
এবং বিধব। ) এবং ভ্রাত। সঙ্গে করির়! প্রণয়ঘটিত মিলন বা বিয়োগাস্ত নাট্যাভিনয় দর্শনে যাইতে 

কুাবৌধ করিতেছে ন| । পক্ষান্তরে অনেক যুবক গীতবাদ্ভনিপুণ। অতি স্থন্নরী অথচ যুবতী কন্ত। 

তঞ্চদক্গে বহু অর্থ না পাইলে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছে না। ইহার এইরূপ ফল দড়াইয়াছে 

ধে, দমাঞ্জের অনেক মেয়ে অনুঢ়াবন্থায় “বুড়াইয়। যাইতেছে, আর ওদিক ব্রদ্ষচ্যযানুকূল আহার" 
বিহীর-বিহীন বিবাহযোগ্য যুবকগণ স্ত্রীগ্রহণের উপযুক্ত কাঁল অতিক্রান্ত করার তাহাদের চরিত্র যে 

অক্ষ রহিতেছে, ইহ। কি মনে হইতে পারে? যাহা হউক, এইরূপ বিবিধ অনিষ্টের জন্ত 

সমাজে 4 অর্থে সম্পৃষ্ট নাট্যাচাধ্যগণ ও তাহাদের প্রশ্রয়ণাতার। ( তশ্মুধ্যে পরমহ্ংস দেব শ্রেষ্ঠতম) 

যে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ করার কারণ নাই । 

দ্বিতীয়তঃ) নরেন্ত্রনাথের কৃতকার্য্যের উল্লেখ করিতোছি। 

নরেন্দ্র স্ঘভাবতঃ তীক্ষবুদ্ধি, ইংরেজীশিক্ষিত, বাগ্সিত। এবং উচ্চাকাজ্ষাসম্পন্ন যুবক ছিলেন। 
পৃর্ধোজরূপে গুরু রামকৃষ্ণের নিকট হইতে দীক্ষ।,পরে সন্ন্যাসচিহ্ন গেরুয়াবসন লাভ করিয়। বেলুড়ে 

বা কলিকাতা অবস্থান এবং ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ ও বজ্তত! দানই যে যথেষ্ট, তাহ! মনে 

করিতে পারিতেছিলেন ন1। ইত্যবসরে আমেরিকার চিকাগে৷ সহরে (১৮৯৩ থুঃ অঃ) মহাধর্মসভ। 

আহত হয়। তিনি তথায় গিয়! ভারতীয় বেদান্ত ধর্ম বিষয়ে বক্ত ত| দিবার জন্য সমুত্হক হন, 

এবং গুরুভাই ও অন্তান্য ভক্তদিগের নিকট হইতে পাথেয়াদির ব্যয় নির্ধ্বাহার্থ অর্থ সংগ্রহ পূর্বক 

তথাপ্ন উপনীত হইয়! এ সভায় হিন্দুধর্দের প্রতিনিধিরূপে এবং স্বামীর উপাধিক-সন্ত্যাসী পরিচয়ে 

যে সকল ওজন্বিনী বক্তত! দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বিশিষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তৎপরে 

আমেরিকার অগ্থাণ্ত গ্বানেও ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃত| দিয়! তথাকার উদার প্রকৃতিক অথচ ধর্মীলোচনায় 

পশ্চাৎপদ্দ কতকগুলি নর-নারীকে ম্বমতে আনয়ন করিয়া বেদাস্ত-ধর্ধ চচ্চার জন্য তথায় রাস ও 

সমিতি স্থাপন করিতে সমর্থ হন। তৎপরে ইংল আসিয়াও কিছুদিন হিন্দুধর্ম বিষয়ে বক্তত। 

দির! তত্রত্য নরনারীর চিত্ত চমৎকৃত করণানস্তর শ্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। 

ুষ্টধর্মমানুশীসিত শীতপ্রধান দেশে ধর্মযাজকদিগের খাগ্যাথাগ্যের কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না, 

গেজন্য.ভক্ষ্যাতক্ষ্য নিয়ম বিহীন আামাদের নরেন্ত্র-স্বামীরও তথায় কোনরূপ অন্থবিধা ভোগ করিতে হয় 

নাই,বরং তাহার পূর্ব থাগ্নির্বিচারত্বের পুষ্টিল।ভই ঘটিয়! থাকিবে। ততিন্ন আমেরিক1 ও ইংলগ্ে 
বাস ক!লীন তথ।কার নরনারীগণের স্বাধীন চিত্তের ভাৰ পরিদর্শন করিয়া! এবং তাহাদিগের সহি 
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গিতোছুন। পরদ্ধ বল! বাছল্য, ইহারাও পুর্ধোজ গ্রাচীন ও নবা ঠবরাগী ও 

ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আলিয়। হ্বদেশের হীনাবস্থ। নিরাকরণের ইচ্ছ! স্বতঃই তাহার চিত্তে স্বান পাইয়াছিল, 

ইহ সম্ভব মনে হয়। কেনন| দেখ| যাঁর, তাঁহার & সকল সঞ্চিত মনোভাব তদীয় পরবস্তী-কার্ধ্য 
রতি পাইয়াছিল। তিনি শ্বদেশে ফিরিয়। আসিয়। যেমন নাঁন। দেশ ভ্রমণ করতঃ বেদাস্ত ধর্শ প্রচার 

করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন, ধরূপ বৈঠকী আলাপে হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবও 
যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমন:কি, হিন্দু সমাজের খাগ্যাথাদ্য বিচার প্রথাকে হাড়ি ধরা স্পৃষ্ঠা- 

স্পৃশা আচারকে “ছুৎমার্গ'এবং ব্রাহ্মণদিগকে “ছুট পুরুত' বলিয়া! নির্দেশ করিতেন। তত্তিম্ন জাঁতি- 

নির্বিশেষের জন্য পুষ্টিকর খাদা (যেমন মতস্ত মাংস ডিহ্ব প্রভৃতি ) ভোজনের পরামর্শ দিতেন। 
অভিপ্রায় এই, আত্মরক্ষা এবং দেশ রক্ষার উপযোগী হইতে হইলে জাতি সাধারণের বলিষ্ঠ হওয়। 
প্রার্থনীয়। ইত্যাঁকার উপদেশের সহিত ম্বকীয় খাদ্যাখাদ্যে ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিষয়ে বিচার-বিহীনতার 
সাক্ষাৎ আদর্শও সকলের দমক্ষে উপস্থ(পিত করিয়।ছিলেন। ফলতঃ বিবেকানন্দের এই রাজনৈতিক 
উন্নতি ব্পদেশে খাদ্যাখাদ্য বিচার বর্জনের উপদেশ ও স্বীয় অনাচারের ভাদুশ আঁদর্শ মমাজের 
অপরিণামদর্শা বালক ও যুবার চিত্বাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মূল ব1 প্রধান যে উচ্চ 
আকাঙ্মা-ভ'রতে একটা| ধর্ম-বিপ্লব ঘটাইয়! আপনি একজন কৃষ্ণ, বিধু বা বুদ্ধরূপে প্রখ্যাত 
হইবেন--তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়। গিয়াছিল। 

পাঠক ! ইহ! নকলেই বুঝিতে পারেন, বিবেকাননা আমেরিক| ও ইংলগডে অমংযত আহার 
বিহার সহ বিলাঁদ-মাচরণ এবং স্ত্রীজাতি সংঅবে প্রবৃত্ত খাঁকিয়। ভারতীয় অপূর্ব বেদান্ত ধর্মের 
আভা মাত্র প্রচার দ্বার যেরূপ লোক বিমোহন করতঃ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন 
ভারতে পেরূপ কৃতক্কার্ধ্যত। লাভের সম্তান! হইতে পারে নাই। তাহার কারণ এই (ক) তাহার 
আহারাদি বিষয়ে ভরষ্টাচার সহ গেরুয়! বন্ত্র ধারণে কলিত মন্না'দীর পরিচয়ে অধিকার-নির্বর্ষচারে 
বেদান্তধর্থের প্রচার। (খ) সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণকুলের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ এবং চিরন্তন 
প্রচলিত বর্ণাশ্রম ধর্থের উচ্ছেদক উপদেশ দাঁন। ইহার ফলে তিনি সমাজের প্রাচীনতন্ত্রী জনগণেক 
(যাহাদের সংখা! অন্তের তুলনায় অনেক অধিক ) সহানুভূতি বা! শ্রদ্ধা! আকর্ষণ করিতে 
অনমর্থ হন, তত্তিন্ন তাহার বেদান্ত ব্যাথ]াও ভারতীয় বেদী স্তবিদ্গণের নিকট সাধু বলিয়া গুহীত 
হয় নাই। এইহেতু বেনাস্ত ধর্মতত্ব প্রচারে তগ্মোৎমাহ হুইয়। বিবেকানন্দ ভারতের নান।স্থানে 
ব্রাহ্ম ও ধৃষ্টিগানদিগের অনুকরণে রামকৃষ্ক-মিশন স্থাপন করেন | বেলুড়ে উহাদের কেন্দ্র শ্বরূপ 
রামকৃ্। ও বিবেক্গাদন্দের মঠ স্থাপিত হইক়সছে, এ সকল মিশনে অসহায় গীড়িত লোকের 
আশ্র এবং সাধারণভাবে ওধধ দান কার্ধ। প্রবর্তিত হয়। পরবন্তাঁ কাজে বিবেকানন্দের শিষ্য 
সেবক-তধ।কথিত দন্ন্যাদিগণের দ্বারা এরূপ মঠের সংখ্যা বর্দিত এবং বহু আড়ম্বরের সহিত 
উহার পরিচালন কাধ সম্পাদিত এবং দেশের কোথায় কখন দুর্ভিক্ষ বন্া ও মড়ক হইলে তথায় 
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দেহে পরান-পুইবৎ আপনাদের ভরণ পোষণের ভার ন্তস্ত করিয়া সচ্ছন্দে 

বিরাজ করিতেছে । ইহাতে উহারা একপক্ষে যেধন সমাজন্ব আতুর ও 
বিকলাঙ্গ ভিক্ষোপজীবীদিগের অরে বাধক হইয়া! তাহাদের অনি সাধন 

অন্যান্ত সাহা য্যকারীদলের সহিত মিলিয়! উবধঅনবস্ত্রা্দি ঘার। আংশিকতাবে সাহাব্য দান কার্য্য- 

নি্বাহিত হয়। পরস্ত এই সকল কার্ধ্য সমাজ হইতে তিক্ষার্দিলন্ধ অর্থ হইতেই নির্ব্বাহিত হইয়া 

থাকে। তধাপি র।মকৃক-মিশনের কার্ধয হবার! সমাজের যে কিছুই হিতসাধিত হইতেছে ন! তাহ! নহে, 

ফলত: ইহা! পর-ধনের হ্থার। ধর্্ার্জনের মত (যেমন গক্ষমেরে জুত! দান) ধর্দ্-কার্য্য করা হইতেছে। 

সম্প্রতি পরমহংনও বিবেকানন্দের শিষ্যসেবকগণ ( ইহাদ্দের মধ্যে কেহ কেহ আমেরিকাতে 

১৫২৭ বৎসর বেদাত্ত সমিতি পরিচালনে নিরত থাকিয়া, জানি নাকিক্পপে কোথা হইতে পরিবষ্রত 
নাম ও 'আনন্দ "্বামী' প্রভৃতি উপাধি পাইয়। স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্বক) এখানকার রামকৃষ্ণ মিশন 

ও সমিতির কাধ্য নির্ববাহে তৎপর আছেন। ইহারাও বিবেকানন্দের ন্যায় সন্ন্যাসিবেশে যথেচ্ছ- 

তোজন এবং তিক্ষা কার্যে হদক্ষ। অপিচ ইংরাজী ও বাংল! ভাষার বক্ত ত| হার! বেদাস্ত, গীতা ও 

যোগশাস্ত্ প্রচারে নিযুক্ত আছেন । সংবাদ গঞ্জে বিজ্ঞাপন হবার! সন্ত আহ্বান করিয়! বক্ত ত দিয়া 

থাকেন, অথচ উহাদের অধিকারের বিষয়ে কোন খবর রাখেন ন।। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে স্ত্রীলোক: 

দিগের বলিবার জন্যও পর্দার অন্তরালে স্থান নির্দিষ্ট রাঁধেন। শ্ববুদ্ধি পাঠক! যেগতীর বেদাস্, 

গীত! প্রভৃতি তত্বশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বহুতর ভাষা, টীক। টিপ্লনীর প্রয়োজন হইয়াছে, সেই দুর্বোধ্য 
শান্তার্থ কি 'সরল' বাংল! ব! ইংরাজী তাবায় বস্ততা দ্বার সাধারণ লোকদিগের বোধগম্য করান 

যাইতে পারে? ইহাদের এ অডভুত অধ্যবদার়কে দুঃসাহাসিকতা ও বিড়ম্বনার নামান্তর বল! কি 

অদঙ্গত হইবে ? ইহাতে যে কোনরূপ হুফল না হুইয়। বরং অনেক অনিষ্ট উদ্ভুত হইতেছে, 

তাহাতে অল্পই সন্দেহ হয়। বিশেষতঃ যে গীতা তাহারা ব্যাখ্য! করেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
গীতার্থ তত্বের কথ| অযোগ্য পাত্রের নিকট বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। * যদিতাহারা এ 

উপাদেয় উপদেশ অনুলারে কার্য করিতেন তাহ। হইলে তাহার্দিগকে কি সমাঁজস্থ বিদ্জ্জনের 

নিকট এরূপ অশ্রদ্ধেয্প ও উপহাসাম্পদদ হইতে হইত ? 

অপিচঃ দেখ! যার, রামকৃফ্-বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের তথাকথিত সন্গ্যাসীর। আপন আপনন 

পিতামাত। ও আজ্মীরবর্গকে (তাহার মধ্যে অনেকে আবার বৃদ্ধ ও অসহায়) অধথা 

পরিত্যাগ করিয়। আশ্রমের আশ্রয়ে প্রচুর ভোজনে ও আলন্তে অনুরক্ত খাঁকিরা, হার! 

শুত মুক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হুইয়। বর্তমান সমাজ-বক্ষে বিরাজ করিতেছেন। বিবেকানন্দ 

স্বীর গুরু রামকৃষেের উপদেশের বহিভূভ ও বিপরীত অনেক কার্ধা ( বিশেষত! 

কামিনীকাঞ্চন অবর্জন ) ত' করিয়াছিলেন, তাহার শিষ্াগণ আবার আপনাদের 

* ইদত্তে নাতপক্ষীয় নাতক্তার কদাচন। 

ন চাগুশ্রুধবে বাচ্যং ন চ মাং যোহতাপুয়তি ॥ ১৭ গীঃ ১৮ অঃ) 
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করিতেছে, পক্ষান্তরে সেইরূপ সমাজের দারিদ্রা বৃদ্ধিরও অন্ততম কারণ হইয়া! 
আদিতেছে। বলিতে গেলে সমাজে এই অনিষ্ট পাতের জন্ত গৌরাঙ্গের অযথা 
সন্গযাস-মবলম্বনের আদর্শ ষে অনেকট! দায়ী,তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

(২) সমাজ চরিত্রজ্ত প্রবীণ লোকেরা বলেন, গৌরাঙ্গের উপদ্দেশ ও 
আদর্শে নবন্বীপের নিকটবর্তী স্থানের কতকগুলি পোক সময়ে সময়ে উদিত 

হইয়! শান্ত্রোক্ত সন্ন্যানগ্রহণের বিধান ও বর্ণাশ্রম ধর্মের শাসন (জাতি অক্না্দির 
রিচা ) ন। মানিয়। গৃহপাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্দপ্রচার উপলক্ষে আউল, বাউল, 

কর্ত[ভঙ্জা, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ 

পুরীধামে অবস্থানকালে আউল বাউল সম্প্রদায়ের উন্নতির কথ! জানিয়াই 
গিয়াছিলেন। (যথাস্থানে তাহার আলোচনা হইবে)। প্রথমে এ এ 

গুরু-বিবেকাননের ধারাও অনেক অতিক্রম করিয়। চলিতেছেন; ইহারা আত্মমধ্যাদ। 

হারাইয়। সতত ভিক্ষ/ ও এ ভিক্ষালবধ অর্থে প্রচুর তোজন ও বিলাদিত। উপতোগে কিছুমাত্র 

লজ্জাবোধ করিতেছে নাঁ। ইহারা ধ্দ আপন শরীর খাটাইয়া ম্তারতঃ অর্থোপার্জন 

করত: অবগ্ঠপোধ্যদিগের তরণ পোষণ এবং অবিবাহিতের। বিবাহ করিয়। সদৃগৃহস্থ হইতেন 

তাঁহ। হইলে নিজেদের ও বমান দুঃস্থ সমাজের কতই ন। ছিতসাধিত হইতে পারিষ্ভ | কথায় ন 

বলে 4০1)91160 092105 ৪6 0020৩? বস্ততঃ ইহার। বেদাস্তোক মুক্ত প্রদ প্রকৃত ধর্ঘমতত্ব হদয়ঙ্গম 

করিতে না পারি রামকৃষ*মিশনের সেবাদি কর্ধান্ুপালনকেই জীবনের সার অবলম্বন বুঝিয়াছেন। 

অথচ ইছাদিগের আদি গুরু পরমহংস দেব এই প্রসঙ্গে শস্ত, মল্লিককে এইরূপ বলিয়াছিলেন,_- 

“এটা যেন মনে থাকে যে তোমার মানব জন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাত ; হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী কর! 

নয় | %% গলঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্ত তাহাকে লাত হইলে, আবার বোধ হয় তিনিই কর! 

আমর! অকর্ত।। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নান! কাজ বাড়িয়ে মরি? ডাকে লাভ হ'লে তার 

ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী হ'তে পারে।”স্কথামৃত ১মভাগ ১২৭পঃ | আরও 

দেখ। যায়,বিবে কানন্দ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা দিগের মঠ ও সমিতিতো।পরম-গুরু রামকৃষ্ণতাহার 

গরিত্যক্তা। পত্বী এবং বিবেকানন্দের প্রতিমূর্তি ( ফটো!) রক্ষা করিয়। সোপচারে উহ্বার্দের নিত্য 

মেবা, জম্মতিথি উপলক্ষে উৎনৰ এবং তাহাতে সমরোছের সহিত “দরিস্রনারাক্গণগণ” ( বোধহব 

ইহা একট। জাকাল অর্থশুন্ত গঠিত শব্ধ (০০109) কে প্রচুর ভোজন করান হয়। এই সকল কাধ 

( অবস্ত সেই পরের অর্থে ই) নির্ব্ধাহিত হইয়! থাকে । এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই যে, করিত 

যামকৃফ। বিবেকানন্দ সম্প্রদায়ের সঙ্যাসিগণ যে, এ মনুষ্যবিশেষের প্রতিমৃত্তির পুজাচ্চনাদি 

কীর্ধ্য লম্পাদম করেন তাহাতে কি তাহাদের হুল উদ্দিষ্ট বেদাস্ত-ধর্ধপ্রচার কার্ধের সহায়ত! হয় ! 

ন পৌঁত্তলিকতার প্রশ্রয় প্রদান কর! হয়? ইহা সমাজের ভুধীগণ বিবেচনা করিবেন। 



সম্্রদায়ে প্রবর্তকেরা ধর্মনাধনের নিয়ম ও আচরণ প্রধানী সৌর 

ধর্ধাধন নিয়ম ও আচরণ পদ্ধতি অপেক্ষাও কোন কোন অংশে মাঞ্জিত বৰ! 

উন্তত করি! গ্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাদের শিল্প, প্রশিত্ত ও 

তঙ্ছিত্ দ্বারা এ সকল সম্প্রদায়ের পুষ্টিপাধনে আরও নূতন সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে 
এবং ত'হাতে ধর্মের নামে স্ত্ীপুক্রষের একত্র বসবাস ও একত্রে সাধন ভজনের 

রীতি প্রবর্তিত হওয়ায় এ এ সম্প্রদায় বিবিধ ভ্রষ্টাচার মশ্প্রবেশ লাভ করিয়াছে 
এই সকল দলের লোকের৷ বৈরাগী ও বৈরাগিণী সাজিয়া ভিক্ষোপলক্ষে সামা 

দ্বিকদিগের দ্বারে দ্বারে ও অস্তঃপুরে স্বস্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্তিত মত ও নাম গান 

করিয়া প্রচার করিয়। বেড়াইতেছে। ইহারা এরূপে অনায়াসে আপনাদের 

উপজীবিক1 অঞ্জনে রত থাকিয়। সমাঞ্ধের তাবপ্রবণ হূর্বলমনা কত লোককে 

(স্্ীপুক্কষ ) বিমোহিত করতঃ অবাধে আপনাদের দসপুষ্ট করিয়া চলিয়াছে। 
অথ5, পরিতাপের বিষয়, তাহাদিগের এ অপকম্মের জন্ত কোনরূপ বাধ! 

দিবার বা শাসন করিবার জন্য সমাজের কেহ মন্তক উত্তোলন করিতেছেন না । 

এই পরিচ্ছেদের মন্তব্য কথায় কথায় ন্দীর্ঘ হইয়! পড়িল, কিন্তু গৌরাঙ্গের 
তথ। কথিত সন্মান গ্রহণ সন্বন্ধীক বিবক্ষ/ এখনও সম্যক্ তৃপ্তিগাভ করিল না। 

সেন্ট পাঠকদিগের ধৈর্যচ্যুতির আশঙ্ক! না করিয়াও আরও কিঞ্চিৎ বলিতে 

সাহদী হইতেছি। তদ্যথা-- 
এই পরিচ্ছেদের মনস্তত্বান্থদন্কায়ী গাঠকগণ "হয়ত এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন 

করিতে পারেন যে, গৌরাঙ্গের স্বীয় পূর্বে্বাক্ত নিগুঢ় কারণে যদি স্ত্রীর সহিত 

একত্রে বাস ছুঃসহনীয়ই হইয়াছিল, তবে তত্প্রতীকারার৫থ ছলপূর্ববক সন্ন্যাস গ্রহণ 

দ্বারা জন্মের মত ব্ষিম মনঃকষ্টের নিত গৃহত্যাণী না হইয়া বরং আত্মহননরূপ 
উপান্ন ত অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে খুব সম্ভব ছিল। * কেন না তিনি ইতিপূর্বে 
ও পরে স্বীয়রোগ-ধর্মে কয়েকবার আন্ত তুচ্ছ কারণে আত্মহননের ইচ্ছ। প্রকাশ 
এবং সত্য সত্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন। অতএব এস্থলে তিনি সে উপান্ন অবলম্বন 

* গ্রস্থকার শ্বীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে এক ব্যবহীরাঁজীষ যুবককে তদীয় কোন গুহাপীড়। বশতঃ 

ধ্যঙজতঙ্গ অবস্থ! ঘটিলে তাহার চিকিৎসা করেতেছিলেন, রোগী উহা! হইতে আরোগ্য লাভের 

সম্ভাবন| নাই বুঝিতে পারিয়া সহসা একদিন সি থইক( শ্বীয় পরীর বৈধব্য আনন: 

করিয়াছিলেন। ০ 



২ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্ত 

করেন নাই কেন? এই সমস্যার উত্তরে গ্রন্থকার মনোবৃত্ি-বিক্লেষণ পা 
লহায়ে যেক্ধপ বল যাইতে পারে তাহা উপস্থিত করিতেছেন ।-- | 

আমাদের মানদিক ভাবসজ্বের (27001) ০1909061008) মধ্যে কোন ভাবে- 

স্বেজনার আবেগ বলপূর্ব্বক দমন করিয়া! উহ মনের নিম্নশুরে ( ৪0১007901009 
00100) আবদ্ধ রাখিধার কালে আমর! অন্ত এক বা ততোধিক ভাবকে উন্দীপিত 

করির। বান্ধে ক্রিয়াকর করিতে পারি। গৌরাঙ্গের এই সময়ে এইরূপ মনোভার 
পরিবর্তনের অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কেননা তিনি পূর্ব হইতে স্বীয় 
কাম-বালনার উত্তেজনাবেগ এবং সম্প্রতি স্ত্রী্গ-ভীতি অসদ্বিন্ মানন গোপনে 

বনু কষ্টে দমন (:901998) করিয়। রাখিতেছিলেন। এমতাবস্থায় গৌরাঙ্গের মনে 

সমাজের অজ্ঞ ও দীন লোকের পক্ষে উপধোগী ও হিতক্কর হইবে ভাবিয়া ভক্তি- 

সাধন এবং স্বকীয় অবতারত্ব প্রচারের তাবোত্তেজন! উপস্থিত হওয়া সম্ভব হুইয়া- 

ছিল। ইহার ফলে তাহার পূর্বের ভাবোত্তেজনা-দমন-জনিত কষ্টও উপশমিত 

হইয়াছিল । এবং সেই হেতু তাহার আত্মহননের উৎ্কট উপায়ের চিন্তার ভাব ও 
মনে উদ্দিত হইবার অরসর পায় নাই | তবে সন্ধ্যাস গ্রহণ করিলে গৃহাদি-সহ স্ত্রী 
ত্যাগ ঘটিবে এই সহজ উপায়ট তাহার মনে উদয় ও অবলম্বন শ্রেয়স্কর বিবেচি5 
হইয়/ থাকিবে। পরন্ তখন তাহার রোগ-ধশ্মের আবেশাবস্থা চলিতেছিল 

বলিয়! সন্ন্যাসধন্ম শাস্ত্রাম্সারে তাহার পক্ষে বিছিত এবং লোক ব্যবহারের 

অন্ুমোদন-যোগ্য হইবে কিন। ইহ! বিচারপূর্বক নির্ধারণ করার সামার্থ্য তাহাতে 

আদৌ বিদ্যমান ছিল না। কাজেই গৌরাঙ্গ পূর্র্ব ভাবের ক্মাবেশাবস্থায় ও নূতন 
ভাবের উদ্দীপনায় চালিত হইয়া গৃহত্যাগ পূর্বক কথিতরূপে সন্গ্যাসের বেশ 

মাত্র অবঙ্গশ্ন করিয়াছিলেন। ইহাই গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের মনোবিজ্ঞান-সঙ্গত 
সমাধান। ক্ষে(ভের বিষয়, ইদানীং এই তথা-কথিত ধনমাই সন্ন্যাস আদর্শ 
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সঙ্গযাসরূপে গৃহীত এবং নাট্যশালায় অভিনীত হইর! সমাজের অজ্ঞ লোকদিগকে 
বিমোহিত করিতেছে! 

পরিশেষে বক্তব্য-_-এই পরিচ্ছেদীয় বিবরণে প্রগাঁ গৌাঞ্চচরিতের যতটুকু 

আলোচিত হইল তাহাতে তাহার গৃহ ত্যাগের কারণ ( যথা-_পড়ুয়াভীতি, 

স্ীভীতি, স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব এবং কৃষ্ণদাস্য-ভক্তিভাব লোক মধো 
বিশিষ্টরূপে গ্রচার দ্বার৷ যশোলাভের স্পৃহা, তথা -_-সম্প্রতি স্বীয় দাশ্যভাবের 
পরিবর্তে মধুর বা গোপীভাবের দাধন| মনোরাজ্য থে অধিকার করিয়াছিল, 
তাহার বর্ধন এবং লকল ভাবের একক্র ক্ষুণ-লিগ্সা ইত্যাদি) সমূহ মধ্যে পাঠবগণ 
বাহার যেটা ব| ততোধিক বলিয়! লইতে ইচ্ছাহইবে তিনি তাহাই লইবেন। 
প্রস্ত এই সর্ববশাস্ত্ীয় বিধি-বিরুদ্ধ ও তাৎকালিক দেশাচার বহিভূতি নামমাত্র 

সন্মযাসাশ্রম অবলম্বন যে, তাহার বায়ু রোগের আবেশের অবস্থার ভাবলজ্ঘের 

তীব্র প্রেরণার ফলে ঘটিয়াছিল, তাহ] দিদ্ধান্ত না করিয়া থাক যায় না। 

গৌরাঙ্গের পরবর্তী চরিত মালো5নায়ও আমাদের এই সিন্ধান্ত আরও সমর্থিত 
ও স্পই্ীককত হইতে পারিবে । 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

[ অতঃপর বিশ্বস্তর নিরবধি প্রেমের মাবেশে গঙ্গামুখ হই চলিলেন। ৩৪ দিন কোন স্থানে 

কীর্তন বা! কৃষ্ণ নাম ন! গুনিতে পাইর়। অনুতাপ করতঃ জীবন ত্যযগের সংকল্প করিলেন। এই 

সময়ে সস! এক রাখাল শিশুর মুখে হরিবরনি গুনিয়। আনন্দিত হইব! বিচাগ করিয়। বুঝিজেন 

নিকটে গঙ্গ। থাকার তাঁহার বাতাসে এইরূপ ঘটির়াছে। তখন গল্জার মাহাস্ম্য স্মরণ করিয়া 

জ্রতবেগে এক প্রহরের পথ আপিয়। সন্বাকালে গঙ্গতীরে উপনীত হন, তঙনস্তর গল্গাম্ান 

করিয়। 'গঙ্গ| গঙগ।' বলিয়। বহু ক্রদন ও উদর পূর্ণ করিয়া গঙ্গাজল পান করেন এবং পুনঃ পুনঃ 

প্রণ।ম ও স্ততি ঘার। অপার গঙ্গ।-মহিম! কীর্তন করেন। 

নিত্যানন্দ ভিন্ন আর কেহই তাহার সঙ্গে আদতে পারে নাই। তৎপরে উভয়ে নিকট এক 

পুপ্যবন্তের বাটীতে রাত্রি বাপন করেন। পর দিন কতকক্ষণে অপর সঙ্গিগণ আসিয়া তাহার 

সহিত মিলিল। তখন তিনি পুনরায় 'রঙ্গে' চলিলেন; এই সময়ে নিত্যাণন্দকে বলিলেন-. 

শুন, তুমি নদীয়ায় গির। শ্রীধাঁসাদি বৈষুবগণকে আমার বন গমন হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক 

নীলাচল যাত্রার কথ! বলির তাহাদিগেয় হুঃখ মোচন কর গে। ফুলিয়। হইর। অদ্বৈতাচাধ্যের 

বাটীতে গিয়। অপেক্ষা করিতেছি, তুমি উহা্দিগকে লইয়। তথায় উপস্থিত হইবে। নিত্যানন্দ 

ইহাতে আনন্দিত হইয়া সত্বরে নদীয়ায় গিয়। বৈষ্ণব সকলকে এবং শচীমাতাকে এই সংব1দ 

জানাইলেন। শচী মাতা তখন গৌরাঙ্গ বিরহে শোক-বিহবল! হইয়। দ্বাদশ দিন উপবাস করতঃ 

উন্মাদিনীর ্তার কাল-যাপন করিতে ছিলেন। নিত্যানন্দের মুখে গৌরাঙ্গের আচার্ধ্য-গৃহে 
আগমন সংবাদ পাইয়! প্রথমে যশোদীর ম্যায় কৃষ্ণ বিরহোচ্ছবাসে প্রলাপ বকিলেন, পরে 

নিত্যাননের প্রবোধ ও আঙাস বাক্যে কতকটা প্রবোধিত ও উৎসাহিত হইয়া শ্বীয় উপবাস ভঙ্গ 

করেন । তৎপরে নিত্যানন্দ তাহাকে ও বৈধব মণ্ডলীকে লইনা! আচীধ্য-গুছে উপস্থিত হন। গৌরাঙ্গ 

তৎপুর্ববেই তথায় পৌছিয়! সমাদূত ও অভিনন্দিত হইয়৷ আনন্দে সংকীর্তন ও নৃত্য করিতে 
ছিলেন, এই সময়ে নদীয়াবাপী বৈষব ও অবৈষ্ণৰ বহছলোক অদ্বৈতগৃহে উপস্থিত হন। 

তৎপরে গৌরাঙ্গ নৃত্যাবেশে সহসা বিষুখট্টার উপরে বসিয়৷ পূর্ব্ষ পূর্ব যুগের বিভিন্ন 

অবতার কাহিনী. স্বকীয় বোধে সমাগত সকলের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি 
হাদিয় ভোজন করির! তথায় রাত্রে ভক্তগণের নহিত আলাপ করিয়া! পরদিন প্রাতঃকালে ভক্ত ও 

সমাগত দর্শকগণকে সম্প্রতি পুরী যাত্র। করিতেছেন, পরে পুনরায় আসিয়া নকলের সঙ মিলিবেন 

বলিন্ন। আশান ও উপদেশ দিপ্। নীলাচল অভিমুখে দ্রুত গদনে প্রস্থান করিলেন । ] 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । [৫৫ 

তাহার পর, গৌরাঙ্গ গঙ্জামুখ হইয়া ক্রমাগত নিজ প্রেমাবেশে চলিলেন। 
কতক দুর গিয়া তাহার বোধ হইল,--সর্বধদেশ ভক্তিশূন্ত, কেহ কীর্তন করে 
না, কাহার মুখে কৃষ্ণ নামের উচ্চারণ নাই | তখন ক্ষোভ করিয়া তিনি বলিতে 

লাগিলেন,_এই দেশে কেন আইলাম, আমি আর এ দেহ রাখিব না, 

প্রাণত্যাগ করিব ।- 

"কেনে হেন দেশে মুগ্ি করিলু প্রয়াণ। 

ন1 রাখিমু দেহ মুঞ্ঃ ছাড়ে। এই প্রাণ ॥” 

এমন সময়ে গৌরাঙ্গ দেখিলেন তথায় কতকগুলি শিশু গরু চরাইতেছে। তন্মধ্যে 

একজন সহসা হরিধ্বনি করিতে লাগিল । শিশুমুখে হরিধবনি শুনিয়া গৌরাজ 

বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং এইব্প বিচার করিতে লাগিলেন,_তিন চারি 

দিন ধরিয়া কত গ্রাম দেখিলাম, কাহা৭ও মুখে হরিধ্বনি শুনিলাম না, কি ্চেতু 

আচম্বিতে শিশুমুথে হেখার় হরিধ্বনি শুনিলাম? ভক্তগণকে ইহার কারণ 

বলিতে বলিয়া পরে নিজেই জিজ্ঞাস জরিগেন,-এখান হইতে গঙ্গা কত দুর? 
সকলে বলিল, এক প্রহরের পথ। তখন গৌরাঙ্গ বলিলেন «এ কেবল গঙ্গার 

মহিমীয় এখানে হরিনামের সঞ্চার, গঙ্গার বাতাস এখানে লাগিয়াছে বলিয়া 

হরিগুণ-গাথা শুনিলাম। এইরূপ গঙ্গার মহিমা ব্যাথা! করিতে করিতে 

গৌরাঙ্গের গঞ্জার প্রতি প্রচুর ন্মন্ুরাগ বাড়িল, তখন তিনি বলিলেন “আজ 

আমি গঙ্গায় মজ্জন করিব।” ইহা বলিয়া মত্ত সিংহের ন্যায় চলিতে লাগিলেন । 

যত ভক্তগণ সঙ্গে চলিল বটে, কিন্তু একা নিত্যানন্দই গৌরাঙ্গের সহিত 

সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া! গঙ্গায় মজ্জন করিলেন। গৌরাঙ্গ তখন 
'গঙ্গ। গঞ্জ” বলিয়া ক্রন্দন করিলেন এবং এক পেট গঙ্গাজল পান ও পুনঃ পুনঃ 

গঙ্গার স্তৃতি করিয়! গঙ্গাকে প্রণাম করিলেন। তদনস্তর তথায় এক 'পুণ্যবস্তের' 

ধাটীতে নিত্যানন্দের সহিত অবস্থান করিয়! রাত্রি যাপন করেন । ভক্তগণ 

তৎপর দিন কতক্ষণে গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হুইলেন। ইহার পরে সকলে 
মিলিয়া মীলাচলের প্রতি পানন্ব-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার মধো নিত্যানঙ্গকে 

গৌরাঙ্গ বলিলেন, গুন তুমি সত্বরে নবন্ীপে গমন কর) তথায় গিয়! প্ীবাসাদি 
যত ভক্ত আছে সকলের ছুঃখ মোচন কর, আমি নীলাচল চশ্রকে দেখিতে ঘাইব। 



৫৬ গৌরাঙগলীলা-রহন্ত 

শাস্তিপুরে গিয়৷ অদ্বৈতের ঘরে অপেক্ষ। করিয়া থাকিব, তুমি সকলকে সঙ্গে 
লইয়। তথায় আদিবে। আমি সম্প্রতি ফুলিয়া নগরে হরিদাসের নিকট 
চলিলাম । 

এদিকে নিত্য।নন্দ গৌরাঙ্গের আদেশে 'মহামত্ত” হইয়া নবদ্ধীপে চলিলেন। 

£প্রেমরসে মহামত্ত নিত্যানন্দ? সর্ববদ। হুঙ্কার গর্জন করতঃ বিধিনিষেধের পার 

হইয়া আনন্দে বিহার করেন। কখন কদস্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া মোহন বাশী 

বাঞ্াম, কখন গোষ্ঠ দেখিয়। গড়াগড়ি যান, আবার বৎসপ্রায় হইয়। গাভীর ছুগ্ধ 

থান, আপন! আপনি সর্ব পথে নৃত্য করেন, বাহজ্ঞান শুন্য হইয়! আনন্বসাগরে 

ভুবিক় থ'কেন, কখন পথে বপিয়৷ রোদন করেন, তাহা শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ 
হয়। কখন বা “মহ। অট্্র হান” হাসেন, আবার কখন উপঙ্গ হুইয়। মাথায় 

কাপড় বান্ধেন। কখন ব। আবার “ম্বান্গভাবে অনন্ত-আবেগে সাপের স্তায় 

গঙ্গার শভ্রোতে ভাদেন। এইবূপে ভামিতে ভাপগিতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপের 

প্রভু ঘাটে” আসিয়া উঠিলেন। তদনস্তর প্রথমে গৌরা্গের বাটাতে গেলেন, 

তথায় দেখিলেন শচীদেবী দ্বাদশ দিন উপবাস করিয়া আছেন-_-যশোদা ভাবে 

তাবিত হুইয়া নিরবধি প্রেমবারি বিসঙ্ভন করিতেছেন, যারে দেখেন তারে 

জিজ্ঞাসা করেন--“তামর। কি মরার লোক? রামকৃষ+ কেমন আছেন? 

ইহ] বলিয়! মুচ্ছিত হইয়| পড়েন। কথন আই বলেন--:ওই শুনি শিঙ্গ। বাজে। 

অক্রুর আইল কিবা পুন গোষ্ঠ মাঝে ' আই এইবপ রুষ্ণ বিরহ সাগরে ডুূবিয়া 
বাহ্ জ্ঞান হারাইয়াছিলেন। . এই সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া শচীর চরণে দণ্ডবৎ 
করিলেন। নিত্যানন্দকে দেখিয়া সকল ভক্ত উচ্চম্বরে কান্দিতে লাগিল । আই 

বাপ বাপ” বলিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, অন্থান্ত এরূপ কে কোথায় পড়িল। 

নিত্যানন্দ উহাদিগকে কোলে লইয়। উহাদের দেহে প্রেমজল মেচন করিলেন 

এবং বলিলেন-.“শাস্তিপুরে গ্রহ আচার্য্যের ঘরে গিয়াছেন, চল তোমর। সকলে 

সত্বরে গিয়া তাহাকে দেখিবে, আমি তোমাদিগকে তথায় লইয় যাইতে 

আলিয়াছি। ইহ। শুনিয়৷ ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইল। শচী দেবী বিশ্বস্তরের 

সন্ন্যাসার্থ গৃহত্যাগের দিন হইতে দশদিন উপবাস করিয়া অতি হঃখিত অন্তরে 

কালযাপন করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়। নিত্যানন্ন তাহাকে মধুরবাক্যে প্রবোধ 
দিলেন। তিলার্দেকের জন্ত বিষ .হুইতে নিবারণ করিলেন ৭ বলিলেন-_. 
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"বেদে যারে অনুসন্ধান করে, সেই সর্ধবজীবন তোমার পুত্র+ তিনি ত নিজে 

বক্ষে হাত দিয়া তোমার সকল ভার লইয়াছেন,*-. : 

“ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার । 

মোর “দায় প্রভূ বলিয়াছে বার বার $+ 

অতএব তাহাতে দেহ সমর্পণ করিয়। সুখে শীগ্ব গিয়া কৃষ্ণের রন্ধন কর, 
ভক্তগণ আনন্দিত হউক তোমার হস্তের অন্ন সকলে আশা করে, তোমার 

উপবাস কৃষ্ণের উপবাস, আর তুমি ষে অন্ন ব্যঞন রন্ধন কর তাহা! খাইতে 
আমার একান্ত অভিলাষ হয়। ইহা শুনিয়া শচী চৈতত্/বিরহ তুলিয়। রাদ্ধিতে 
গেলেন। রদ্ধিত অন্ন কষে নিবেদনানস্তর অগ্রে নিত্যানম্দকে, তৎপরে বৈষ্ণব, 
দিগকে সন্তোষ পূর্বক ভোজন করাইয় সর্বশেষে বারদিন উপবাসের পরে 
শচীদেবী ভোজন করিলেন। ভক্তগণ গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-চৈতন্ত নাম 
হইয়াছে শুনিয়া ধস্ত ধন্য বলিল। তিনি সম্প্রতি ফুলিয়। নগরে আছেন শুনিয়া 
সকলে তাহাকে দেখিতে সজ্জিত হইল এবং আবালবৃদ্ধবনিত। বন লোক 
আনন্দে দেখিতে চলিল; এমন কি, গৌরাঙ্গের পূর্ববনিন্দুকেরাও এ সঙ্গে চপিল। 
সকলে মিলিয়] উচ্চম্বরে হরি হরি বলিয়া ফুলিয়া নগরে আদিয়া পৌছিল। 
গৌরাঙ উচ্চ হরিধ্বনি শুনিয়া বাহির হইলেন, মূখে সর্ধবদ। “হরে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ”, 
চক্ষে আনন্দধার৷ ঝরিতেছে, চতুর্দিকে লোক দণ্ডবৎ করিতেছে, নান! স্থানের 
অসংখ্য গ্রাম ও প্রান্তর পরিপূর্ণ লোক গৌরাঙ্গকে দেখিয়! সকলে সন্ধষ হইল, 

গৌরাঙ্গ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তিপুরে অহ্ৈতাচার্ষে/র ঘরে 
চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে আচাধ্য গৌরাঙ্গের পার্ষপন্মে পড়িলেন, 
অপিচ আর্তনাদ করতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; ছুই হস্তে তাহার পাদপদ্ন 
ধরিয়! রহিলেন এবং প্রেমাশ্র দ্বারা! উহা! অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর _ তিনি 
তাহার পদতলে মুচ্ছিত হইয় পড়িলেন। গৌরাঙ্গ তখন হন্ত দিম] তাহাকে 
কোলে তুলিয়া প্রেমজলে পিক্ত করিলেন। ইহার পরে চৈতন্য স্থির হইয়া 
বদিলে অট্ঘৈতের বাটীতে পরম আনন্দের উদয় হইল। এই সময়ে অট্বৈতের বাক 

পুর অচ্যুতানন্দ ধুলায় ধৃসরিতাবস্থায় গৌরাঙ্জর চরণে আসিয়। প্রণাম করিল। 
গৌরাঙ্গ তাহাকে কোলে তুলিয়। ৰলিলেন, “অদ্বৈত আমার পিতা, সে সম্বন্ধে 
তুমি আমার ভ্রাতা হও ।+ এই সময়ে নদীয়। হইতে নিতান্ন্। গ্রামবাপী ভক্ষগণ 

৮ 



4৮ : গৌরাঙগলীলা-রহস্ত 

মলে লইয়! তথায় উপনীত হুইলেন। তাহাদের দেখিয়া গৌরাঙ্গ প্রচুর 
হরিনাম করিলেন। ভক্তগণ তাহার চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিলেন, তিনি 

মকলকে আলিঙ্গন দিলেন। পরে গৌরাঙ্গ নিজ প্রেমরনে নৃত্য আরম্ত 
করিলেন। ভক্তগণ গাইতে লাগিল, গৌরাঙ্দ ঘনে ঘনে বোল ৰোল করিয়া 

গঞ্জন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্ন তীঁহাকে ধরিয়! বুলিতে লাগিলেন, অতৈত 

“জলক্ষিতে' তাহার পদ ধূলি লইলেন, তখন গৌরচন্দ্রের-- 
"অশ্রু, কম্প, পুলক হুঙ্কার অট্রহাদ। 

কিবা সে অদ্ভুত অন্গতঙ্গীর প্রকাশ ॥ 
কিব| নে মধুর পদ-চালন ভ্জিমা | 
কিব! সে শ্রীহত্ত চালনা'দির মহিমা ॥ 
কি কছিব সে বা প্রেম রসের মাধুরী । 

আন্ন্দ তুলিয়! বাহু বোলে হরি হরি ॥” 

ইত্যাদি ভাব-লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ভক্তগণ পরমানন্দে তাহাকে বেড়িয়া 
তাহার সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। কেকাহার গায় পড়ে, কেহ কাহাকে 

ধরিয়। কান্দে, কে কাহার চরণ ধরিয়! বক্ষে দেয়, আর “'হরিবোল হরিবোল 

হরি বোল ভাই” ইছা ভিন্ন আর কিছু শুনা যায় নাই। গৌরাঙ্গ সকল 
বৈষ্বকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, ইহাতে সকলে আনন্দে উন্মত্ত 

হইয়। উঠিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত হুঙ্কার সহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন, 

যে ষাহাকে পান্থ সে তাহার চরণ ধরিতে লাগিল, এইরূপ কতক্ষণের পরে 

গৌরাঙ্গ বিষু খণ্টার উপরে ন্বান্ুভাবে স্থির হুইয়। বসিয়৷ নিজতত্ব” প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দ চারি ভিতে জোড়করে দাড়াইলেন। সে 
নিজতত্ব কথ। এইরূপ, - 

“মুঞি। কৃষ্ণ মুঞ্চি রাম) মুগ্জি নারায়ণ । 

মুঞ্চি মৎস্য মুঞ্ি কৃম্ম বরাহ বামন। 

মুি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর । 

মুখর বৌদ্ধ, ককি, হংস সুঝ্িঃ হলধর ॥ 
মুঞ্চি নীলাচলচন্দ্র কপিল নৃসিংহ। 
দৃশ্যাদৃহা ঘভ মোর চরণের ভূল ॥ 
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মোর যশ গুণগ্রাম বোলে সর্ধব বেদে। 

মোহেরে সে অনস্ত বহ্ধাণ্ড কোটি সেবে ॥, 
ও ৬ ঝা ০ 

“কত মোর অবতার বেদে ও ন। জানে। 

সম্প্রতি আইলু মুগ্ি কীর্তন কারণে | 
কীর্তন আরস্ে প্রেম ভক্তির বিলাস । 

অতএব কলিযুগে আমার প্রকাশ ॥ 

ইছার পরে নিজের জন্ম জন্ম তক্তবৎসলত নানা রূপে তক্তগণের সমঙ্গে 
ব্যক্ত করিলে তাহার! উহ শুনিয়া! "উর্ধরায়ে” কান্দিয়া৷ তাহাকে পুনঃ পুনঃ 

দণ্ডত-প্রণাম এবং নানা ভাবে কাকু ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন ৷ ইহার পরে 

“মহামত্ত” গৌরাঙ্গ স্বীর প্রশ্ব্ধ্য সংবরণ করিরা স্থির হইলেন। তৎপরে তিনি 
সর্বগণের সহিত গঙ্গান্নানে গমন ও তথায় জলক্রীড়। করিয়া সকলকে 

লইন1 ফিরিয়া আপিলেন। তদনন্তর তুলদীকে প্রদক্ষিণ ও জল দান করিয়! 

বিষু-গৃহ প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করতঃ সকলের সহিত ভোজনে বমিলেন। 
নিত্যানন্দ সহ নিজে মধ্যস্থলে বগিয়া চতুদ্দিকে ভক্তগণকে লইয়া একজে 

আনন্দে হাপিতে হাদিতে ভোজন করিলেন।' তাহার ভোজনাস্তে ভব্যতব্য 

বৃদ্ধ-ভক্ঞগণ শেষ পাত্র লুটিক্না খাইলেন। ইহার পরেও তিনি আবেশে 
পুনরায় স্বীন্ম অবতারৈশ্বধ্য নির্দেশও ভক্ত বৈষ্বগণের সহিত সংকীর্তন 

করিয়াছিলেন। চৈ, ভা, অস্ত্য থণ্ড, ১ অ, শেবাংশ। 



মন্তব্য । 

পাঠক! পুর্ব পরিচ্ছেদীয় মন্তব্যে গৌরাঙ্গের বিকৃত মনের বিবিধ ভাব- 
পরিবর্তনশীলতার বছ পরিচন্ন পাইয়াছেন_-( অর্থাৎ গোপী ভাব হইতে 

সহাধ্যায়ী ও তৎসঙ্গী পাষশ্ীদিগকে সহজে বশীভূত করতঃ আত্মরক্ষার অভিপ্রায় 
শিখ। ও সুত্র ত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণের সক্কল্প, তদনস্তর সন্ন্যাস-ধর্ 

অবলম্বন ভুলিয়। গিয়। সন্ন্যাসীর বেশ মাত্র ধারণ করিয়। কৃষ্ণের দাস্থ ভক্তি 
ভাবে ভাবিত হওয়া, ইহার পরে বন গমনে প্রবৃত্ত হইয়া বক্রেশ্বর দর্শন 

ও তথায় নি্জন বাসের সঙ্কল্প, সহল। আবার সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়! নীলাচল 

গমনের সন্কল্প করা)। এই পরিচ্ছেদে বার্ণত চরিত্রে তাহার এ মনোভাব 

পরিবর্তনের অনুবৃত্তি আরও ক্রমান্বয়ে চলিয়াছিল, তাহ! জান। যাইবে । তবে 

নীলাচলে যাইবার সে সংকল্প, তাহ! অক্ষুঞ্ভাবেই কাধ্য করিয়াছিল, জান। 

বায়। মধ্যে মধ্যে তাহাব ধখন যে ভাব মনে স্থান লাভ করিয়াছিল তখন সেই 
ভাবের অন্রূপ মানসিক ও শারীরিক কাধ্য হিষ্লিরিয়ার অন্ঠান্ত লক্ষণের 

সছিত সম্মিলিত হইয়! প্রকাশ পাইয়াছিল। বর্তমান মস্তব্যে তাহার ২।৪টা স্থল 

মাত্র উল্লিখিত হইতেছে । অপিচ, গৌরাজ জীবনী লেখক বৃন্দাবন দাস 

প্রানঙ্গিক বিধায় শচী দেবী,নিত্যানন্দ ও অছৈতের চরিতাংশও কবিত্ব সহকারে 

অতি বিশদ ভাবে এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। লেখক কর্তৃক এ স্থলে 
তাহাদের চরিত্র কাহিনীর সাহত গৌরাঙ্জগের চরিত্র যেখানে যেখানে বিশেষ 
তাবে সংস্থষ্ট ও ক্ফুরতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই পাঠকদিগের চিত্ত বিনোদনের জন্য 
এ স্থলে প্রদর্শিত হইল । ্ 

পাঠক! ষেগোৌরাঙজগ ইতিপূর্বে সজিগণের অলক্ষিতে একাকী প্রান্তরে 
গিয়। 'কুষ্ণ রে বাপরে” বলিযপ। মহা চীৎকার করতঃ কুষ্দান্ত ভাবের প্রকই 

পরিচয় দিয়াছিলেন) তিনিই এক্ষণে “প্রেমের আবেগে গঙ্গার অভিমুখে গমন 

করিতেছেন । বোধ হয় তিনি অধুন। গো পীভাবে ভাবিত | সম্ভবতঃ নীলাচল, 

চন্জ, অন্ত কথার শ্ররুষচন্দ্র, তাহার মনে স্বকীয় ভাবপ্রেরণার প্রভাবে অধিষ্ঠিত 
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হইয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি “প্রেমের আবেশে, কেন চলিবেন? 
বস্ততঃ তাহার এই গমন ব্যাপারের যে বিশেষত্ব ছিল তাহা তাহার হিষ্টিরিয়া 

রোগগ্রভাবেই ঘটিয়াছিল। পরস্ধ বৃন্দাবন দাস উহ! হৃদয়জম করিতে না পারিয়া 

গৌরাঙ্গের এ বিচিত্র গমনকে মতসিংহের গতির সহিত তুলন| করিয়াছেন। ইহা! 
নিঃসংশয়ে বল যাইতে পারে যেবৃন্দাবন দাস শ্বয়ং ও তাহার তদানীন্তন পাঠক- 

দিগের মধ্যে কেছই মত্ত দিংহ বা তাহার গতি দেখা দুরে থাকুক সিংহই হয় ও 
দেখেন নাই। অথচ তাহার এ অদ্ভুত দৃষ্টাস্ত অবতারণার যে একটা অস্্থ 

অর্থ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এপ্দিকে কবি এস্থলে গৌরাঙ্গের কীদৃশ গমনকে 
মত্তসিংহের গতির মৃত বুঝাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহ। সহজবোধ্য নহে। 
দেখ| যায়, গৌরাঙ্গ সঙ্গিগণকে ছাড়িয়া দ্রুত ও দস্ভভরে গমন করিয়াছিলেন, এক! 
নিত্যানন্দ ছাড়। আর কেহই তাহার সঙ্গে যাইতে সমর্থ হয় নাই । তাৎপর্য, 

এই উভয়েই বীরপুরুষ বিধায় এবং সদৃশ রোগের বিষয়ীভূত থাকায় উভয়েরই 

গমন ক্রিয়৷ একরূপই ছিল। এদিকে বৃন্দাবনদাঁদের যদি কেবল দ্রুতগমন প্রকাশ 

কর] অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে তিনি দ্রুত গমনশীল অন্ত কোন জন্তুর (যেমন 

মুগের)গতির উপমা অনায়াসে আহরণ করিতেন,পরন্ক এ দ্রুততার সহিত সম্ভবতঃ 

বামে দকিণে হেল। ছুলা (হস্তপদাদির সঞ্চালন) ও লক্ষ বম্প ইত্যাদি মত্ততাব্যঞক 

লক্ষণ বুঝানও প্রয়োজন ছিল। তাই তিনি কল্পন। বলে মত্তপিংছের গতির সহিত 

গৌরাজের এবং নিত্যানন্দের গতির তুলন1 করিয়াছেন । বস্ততঃ এরূপ মন্ত-তা- 

ব্গ্ুক গতির প্রকৃত কারণ কি তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন নাই, অন্যকে হাহা 

কিরূপে বুঝাইবেন ? পাঠক জানেন, এই ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ যখন অগ্যই গঙ্গায় 'মজ্জন। 
করিবেন বলিয়৷ প্রতিজ্ঞা করিয়! চলিয়াছিলেন তখনই তিনি মত্তসিংহের গতি 

অবলঘ্বন করিয়াছিলেন ( "মত্তসিংহ প্রায় চলিলেন গৌরদিংহ? ), ইত্তিপূর্বে যখন 
তিনি কেশব ভারতীয় বাটীতে গমন করেন তখনও (পূর্বে ও পরে আরও 

অনেক বার ) তিনি তথাক থিত মত্ত সিংহের ন্যায় গমন করিয়াছিলেন। অতএব 

বুঝিতে হইবে গৌরাঙ্গ চরিতের এই যে অস্বাভাবিক গমন ব্যাপার, তাহ। তাহার 
রোগ ধরেই ঘটিয়াছিল। তিনি সময়ে সময়ে সঙ্গিগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া 

গম্যস্থানে একাকী এন্ধপ বিক্ৃতভাবে ধাবিত হইতেন, তিনি ইচ্ছ। করিলেও স্বীয় 
মনের আবেগ জনিত এ বিচিত্রগতি সংবরণ করিতে পাঁরিতেন না। দেখা যায়। 



৬২ | গৌরাঙ্গলীলা-রহস্ত 

নিত্যানন্দেরও রোগধর্ে এরূপ বিকৃত ক্রতগমন-্বভাঁব ছিল। এই পরিচ্ছেদেই 
বৃন্দাবসদাস তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, 

পগঙ্গ! দরশনাবেশে প্রতর গমন । 

নাগালি না পায় কেহ কত ভজজগণ॥ 

সবে এক নিত্যানন্-সিংহ করি লঙ্গে । 

সন্ধ্যাকাঁলে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে |” 

আবার ষখন গৌরাঙ্গের আদেশে নীলাচলের পথ হইতে নিত্যানন্দ নবন্বীপে 

ফিরিয়। যান তখনও “মহা মতের ন্যায়? চলিয়াছিলেন। পাঠক যদি আশঙ্ক। করেন 

নিত্যানন্দের গমন কার্ধ্যট। ইহাতে ঠিক কিরূপ ঘটিয়াছিল তাহা জান! ষাই- 

তেছে না,তবে আস্গন তাহার বিকৃত গমনব্যাপার ও তৎকারণ অন্তর অনুসন্ধান 

“করা যাউক। দেখা যায়, আমাদের আধুনিক বৈষ্ণবাচাধ্য খ্যাত নাম। শ্তামলাল 

গোস্বামী মহাশয় নিত্যানন্দের গমন ব্যাপার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন “তিনি 
(নিত্যানন্দ ) চৈতন্তকে দেখিবার জন্ত পদব্রজে বৃন্দাবন হইতে নদীয়ায় আগমন 
করিয়াছিলেন। পথে তিনি কখন বা নাচিতে নাচিতে, কখন বা! লাফাইতে 

লাফাইতে, আবার কখন বা দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়াছিলেন। * 

গোস্বামী মহাশয় নিত্যানন্দের গমন-কাধ্য শ্মতি সরল ভাবেই বর্ণন করি- 

যাছেন। গৌরাক্ষের গমন সর্বাংখে নিত্যাননের তুল্য ন| হইলেও সনৃশ বটে, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন রলারণ নাই। ইঈদৃশ অস্বাভাবিক গমনের বিষয় 
আফুর্কেদ-শান্ত্র বাযুরোগ-বিশেষ বর্ণনায় নির্দেশ করিয়াছেন, জান! যাইতেছে। 
আমরা এস্থলে প্রথমে ভারতীয় প্রাচীন আমুর্ধেদের প্রমাণ প্রদর্শন করিব। 

১। আমাদের প্রাচীন সুশ্ততাচাধ্য স্বীয় সংহিতাঁয় অমানুষিক (যাহ! 

মাধবকর কতৃক তভৃতোন্নাদ নামে আখ্যাত ) রোগের প্রকারভেদ-স্্যক্ষগ্রহ- 

জুষ্ট রোগের লক্ষণে দ্রুত গমনের উল্লেখ করিয়াছেন, অপিচ পিশাচহুষ্ট (যাহ 
উদ্বোধনে উদ্ধৃত হয় নাই ) এ ভূতোম্াদ রোগের লক্ষণে বিষম-ভাবে ভ্রমণ « 
নির্দেশ করিয়াছেন। এই উভয়বিধ লক্ষণ গৌরাঙ্গের ( তথা নিত্যানন্দের ) 
রোগধর্শেই একাধারে বিছামান ছিল ইহাই উপপন্ন হয়। 

* হিন্দু পত্রিকা, চেত্র লংখা| ১৩২৬ । + 'ব্যাচেষ্টগ অমতি কদন্ পিশীচজুষ্টঃ | 
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আধুনিক পাশ্চাত্য সমুন্মত আযুর্ধেদে এ রোগের লক্ষণে গমন ব্যাপারে 
যেরূপ অঙ্গচালন উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমাদের আযুর্ষেদীয় প্রমাণের 
সথত্রার্থ ্ পন্টীকূত হইবে। 

আমেরিকার সু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ফ্লিণ্ট স্বীয় পুস্তকে কোরিয়। ( কম্পরোগ ) 
প্রভৃতি গ্নায়ব রোগের লক্ষণ বর্ণনা ব্যপদেশে রোগীর অস্বাভাবিক পেশী-কার্ধ্য 
সম্বন্ধে যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,তাহার সমূলাহুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল |" বথা_ 
কোন কোন ত্বায়ব ( বাযু-রোগগ্রন্ত ব্যক্তি তাহাদের দৈহিক পেশী-কাধ্য 

(যাহাকে লোকে ভ্রম বশতঃ কোরিয়। রোগ হইতে উৎপন্ন মূনে করে) 

অন্বাভাবিক ও অসাধারণ রূপে এবং শ্বেচ্ছাবিরুদ্ধে সম্পাদন করে। যেমন কেহ 

সহসা উত্কট লম্ফ প্রদান করে, কেহ বা চেয়ার টেবেলের উপরে দহ! 
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৬৪ গোয়ালীলারতচ । 

লাফাইয়! উঠে। কোন এক মৃগী (60109097 ) রোগগ্রন্ত যুবা (২* বংসর 

বয়স্ক) ডাক্তারের নিকট রোগ দেখাইতে আগ্য়া সহস! অল্লক্ষণের জন্ত বারংবার 

উতকট লক্ষ প্রদান করিয়াছিল। সে সুস্থ অবস্থায় বলিয়াছিল যে, তাহার 

এরূপ আচরণ তাহার পক্ষে অনিবাধ্য হয়। কোন কোন রোগীর দৌড়িবার 
প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল হয় যে, সে চলিতে চলিতে সহসা ছুর্দিমনীয় বেগের সহিত 
কতকক্ষণ অগ্রে ছুটিয়! চলিয়! যায়। আবার পাকদিয়া ঘৃরা, হেলে ছুলে চলা 

এবং মস্তক বক্ষঃস্থল অগ্র ও পশ্চাদৃতাগে পর্ধ্যায়ক্রমে দধশালন (যেমন দেলাম 
করার মত) করা9 উক্ত অস্বাভাবিক গতিক্রিয়ার অন্ততৃক্ত । এই বিবিধ 

পৈশিক সঞ্চালন কাধ্য অস্বাভাবিক ও প্রায়শঃ স্েচ্ছাবছিভূত হইলেও স্থল- 

বিশেষে কখন কখন তৎসমস্ত হ্বেচ্ছাপরতন্ত্র ও সুব্যবন্থিত দেখা যায়। গ্রন্থকার 

ডাক্তারের অভিমত এই, উল্লিথিত বিচিত্র পেশীকার্ধ্য বিকৃত মনের উচ্ছ জ্খল- 

ভাব হইতে সমুৎপন্ন, উহার! হিষ্টিরিয়া রোগের নানাবিধ বিকৃত পেশী 

কার্যের অনুরূপ । যদিও অনেক স্থলে এ সকল কার্য রোগীর পক্ষে 

জনিবাধ্য হয়, পরস্তব কোন কোন স্থলে রোগী অন্ত লোকের বিম্ময়োৎপাদন 

এবং অপনার প্রতি তাহাদের চিত্তাকর্ষণ অভিগ্রায়ে এই সমস্ত আচরণে 

প্রবৃত্ত হয়। 
ইহ] ত গেল হিষ্টিরিয়া ও তৎসদৃশ বায়ু রোগে পেশী কাধ্যের নানাবিধ 

বিশৃঙ্খলতা! সম্বন্ধে, পঞ্চাশোর্ধ বৎসর পূর্ব্বের ভাক্তারের অভিমত। অত:পর 

এই হিষ্টিরিয়া গীড়ায় পৈশিক কার্য্যের বিবিধ বিশৃঙ্খলত1 বিষয়ে আধুনিক 

০০০ 
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য় খ, ২য়প, মন্তব্য ৬৫ 

অপেক্ষাকৃত সমুয়ত পাশচ1ত্য আযুর্কেদজ্ঞদের,এ বিষয়ে . অভিজ্ঞতা কি্পপ 

তাহাও ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। | 
ডাক্তার পল্ সেপ্টন্ হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ বর্ণনায় বলিয়াছেন,--এই 

রোগে কোন কোন রোগীর অধঃশাখার পেশী-কাধ্যের এক প্রকার বিশ্হ্ধলতা। 

ঘটে, যাহাকে তিনি এবষ্টেশিয়া এবেপিয়া ( 40569888 4১08819 ) নামে 

আঁভহিত করিয়াছেন। তিনি উহার সুজ নির্দেশ করিয়। যেরূপ স্বীয় মন্তব্য 
[লঁপবদ্ধ করিয়াছেন, তাহ। সংক্ষেপে এইকপ,-হিষ্টিরিযা রোগে কাহারও 

কাহারও দৈহিক বিশেষতঃ অধঃশাখার পৈশীক কাধ্যে এক্ধপ বিশৃঙ্খলত। 
প্রকাশ পাপ, যাহাতে রোগী লাঞ্ফাইতে, দৌড়াইতে কিন্ত যুগ্ম উল্লম্ষন করিতে 

পারে, অথচ সে সোঞ্জা ভাবে দীড়াইতে পারে না। এইরূপ গমন-ক্রিয়ার 

ব/ত্যয় তাহার পুনঃ পুনঃ হইতে পারে। * 

অপরম্ত, আধুনিক কাগের পাশ্চত্য স্ুবিখ্যাত ডাক্তার জেলিফ ( ৪179 ) 

এই 810508869, 8105912র কারণ সম্বন্ধে ষেরপ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাক্গ 

ভাবার্থ এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে ।-স্" 

হহ। এক প্রকার এনিয়মিত ও অসম্যক্ অধঃশাধায় পক্ষাঘাতের টপশিক 

বিক্কাতর অবস্থ।। * * * ইহা নিশ্চয় যে, মানদিক (বিকারই এরপ স্থানীয় পেশী- 

কাধের তাদৃশ অস্বাভাবকত্বের নিদান। সেইজন্ত মানলিক*দৌর্ধল্য 

নর পপ, ািশিতি শপ এ শশশাশীশিশাটিশি ও শশী পাপী ীোিসপপাপপপিপাপীশিপীল। 
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৬৬ গৌরাঙ্গশীলা-রহস্ 

কিংবা উৎক জনিত, পীড়ায় অথবা দ্সায়ু-দৌর্ধল্য প্রভৃতি কোগে ইহা 
হিষ্টিরিয়া-সাঙ্বয্য রূপে পরিগণন! কর! উচিত । * 
'* প্/ঠন্, বোধহয়, উক্ত বিকৃত গমন ব্যাপারট। কিন্ত. এক্ষণে তাহা বুঝিতে 

'পারিজাছেন। গৌরাঙ্গ (তথ নিত্যানন্দ) পূর্ববাবধি বিবিধ লক্ষণ সমন্থিত 

'হিষ্টিরিয়া ক্েেগের যে বিষ্ীভূত ছিণেন তাহ। অবগত আছেন। উক্ত রোগগ্রন্ত 

কোন কোন ব্যক্তির, স্ায়ব বিকারে কখন কখন পেশীকার্য্যের বিশৃঙ্খলত। 

'বগতঃ তাছাদের গতিক্রিয়ার নানারূপ ভঙ্গী ঘটিয়া থাকে । দেখা! গেল আমাদের 

অতি: প্রাচীন আমুর্কেদে উন্মাদবিশেষ রোগে ক্রুত ও বিষম গমন লক্ষণ 
উল্লিখিত আছে। আর. আধুনিক সমুন্নত পাশ্চাত্য আফুর্বেদে ভ্রতগমন 
লহ. লম্ফ ঝম্প হেলিয়৷ ছুলিয়া, পাক দেওয়া প্রভৃতি লক্ষণ হিষ্টিরিয়। ও 
তৎসদৃশ রোগে বিদ্যমান থাক। বার্ণত হইয়াছে । গৌরাঙ্গের জীবনী- 

লেখক. এই আয়ুর্ষ্দীপ্ন তথ্য অবগত ছিলেন না, সেজন্ত তিনি গৌরাঙ্গের 
( তথ নিত্যানন্দের ) তাদৃশ বিরত গমন-কার্ধ্য কল্পনাবলে মত্তসিংহের গতির 

সহিত ষে তুলনা করিবেন তাহাতে বৈচিত্র) কি? বরং তাদৃশ তুলন1 আযুর্ধ্বদ- 
জ্ঞানহীন ব্য|ভর পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে। যাহ। হউক 

গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দের তথ। কথিত মত্তসিংহের গতি তাহাদের রে'গধন্মেই 

যে ঘটিত, তাহ। নিঃনংশয়ে প্রতিপন্ন হইল । এক্ণে গৌরাঙ্গের এই পরিচ্ছেদোক্ত 
অন্ান্ত আচরণের আলোচন1 কর। ধাউক | 

অপর, গৌরাঙ্গ 'প্রেমাবেশে” নীলাচলের পথে যাইতে যাইতে লহস। তাহার 

মনোভাবের পরিবর্তন উপস্থিত হইয়া, এক্ষণে তাহার অবতারত্ব প্রচারের ভাৰ 

মনে উদ্দিত হইয়াছিল (ইহ! তাহার বক্ষ্যমাণ আচরণ হইতে প্রতীত হয়)। তিনি 

নিত্যানন্দকে সহলা1 বলিলেন, “তুমি নবন্বীপে গিয়। ভক্তগণের ছুঃখ (তাহার 

বিরহ্জনিত.) দুর করিয়। তাহাদিগকে অদ্বৈতের বাটীতে আমার সহিত মিলিবার 
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২য় খ, ২য় প, মন্তব্য আও 

জন্য সঙ্গে লইয়া আদিবে। আমি ফুপিয়ায় হরিদাসের বাটী হইয়া! আছাধে্যর 

বাটাতে যাইতেছি।* নিত্যানন্দ সত্বরে নদীদায় গিয়। এই সংবাদ দিলে. তক 

অভক্ত, এমন কি, কোন কোন “পাষগ্তীরা*ও নূতন ন্্যাসী গৌরাপনকে 

দেখিবার জন্য কৌতুহলী হইয়| প্রথমে ফুলিঃ। নগরে পরে শাসতিপুরে গিষ্থা- 
ছিলেন। গৌরাঙজ দর্শকবুন্ক্ধে ফুলিয়াতে দর্শনমাত্র দিয়াই অন্বৈতের বাটাতে 
চলিয়। আসিলেন। তথায় অদ্বৈত তাহার পাদপন্ম ধরিয়। ক্রন্বন করিজেন, 

 গশ্চাৎ মৃচ্ছিত হইয়। পড়িয়। ছিলেন। ইহার কিয়ংকাল পরে নদীয়! হইতে, 
নিত্যানন্দ শ্রীবাস প্রভৃতি তথায় আপিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তাহা: 

দিগকে দেখিয়। প্রচুর হরিধ্বনি করিলেন। তাহার! কলে ত্বাহার চরণধুলি. 
লইয়| ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তিনি তাহার্দিগকে আলিঙ্গন দিলেন। ততপরেই 

“নিজ প্রেমরসে” নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, পরক্ষণেই তাহার অশ্রু, 
কম্প, পুপক, হুষ্করর, অঙ্গ প্রত্যন্জের নানাবিধ ভঙ্গী ও “অদ্ভুত রসময় নৃত্য? যুক্ত 

হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল । তীহার ভক্তগণের «বাস্থা” ( সংদ্ঞ| ) 

লোপ পাইয়াছিঙ্প। কতকক্ষণ পরে গৌরমুন্দর স্থন্থির হইয়[“ম্বান্থ ভাবে” অর্থাৎ অব- 
তার ভাঁবে ভাবিত হুইয়। বিঞুখ্রার উপরে উপবিষ্ট ও জোঢছস্ত পার্যন ও তক্ত- 
গণে পরিবেষ্টিত হইয়! নিজতত্ব (অর্থাৎ স্বীয় অবতারতন্ব) প্রকাশ করিয়াছিলেন।, 

পাঠক ! গৌরাঙ্গের উপরিউক্ত “নিজ প্রেমরনে নৃত্য মারস্ত” দ্বার! বুঝতে, 
হইবে তিনি স্বতঃপ্রেরণ! (৪11-8926955100 ). দ্বারা অবতারত্ব ভাবের উদ্দীপন। 

আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারই বাস্থ প্রকাশ অর্থাৎ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ 

লক্ষণ-_হৃস্কার, অশ্রু কম্প, নানাবূপ দৈহিক পেশী সর্ধশালন, হাত তুলিয়। 

বিশিষ্ট নৃত্য প্রভৃতি পরে বাহ্ লোপ, তদনস্তর আক্রমণোত্তর প্রলাপ কথন। 

ইহাতে গৌরাঙ্গ পুরাণোক্ত উপন্যান অতিক্রম করিয়াও স্বীয় অবতারত্তবের অতি. 

বাহুন্যরূপে কীন্তন করিয়াছিলেন । তন্মধো এই কলিকালে তাহার অবতার 

হইবার প্রয়োঞ্জন যে কীর্তন প্রচার মে কথা বলিতে ভূপেন নাই। তৎসজ্ষে. 
ভক্তি ও ভক্তের অত্যধিক প্রশংসাও করিয়াছিলেন। অন্তএব ইহ। বল! পুনবু্তি 

মাত্র যে, গৌরাঙ্গ এই পরিচ্ছেদে যে সকল তথাকথিত লীলা! প্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন তত্তাবৎ তাহার মানসিক বিচিত্র রোগ ( 7)96905 ) ধন্মের অবার্থ- 

বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এস্কলে তীস্থার প্রথম জীবনী লেখক বৃন্দাবন 
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দাসকে তদীয় কবিত্বপূর্ণ অথচ প্রকৃত ঘটনাবোধক গৌরাঙ্গ চরিতের বিশদ- 

বর্ণনাগ জগ লেখক প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন ন|। 

পরিশেষে আমর! প্রদজ্জক্রমে এই পরিচ্ছেদোক্ত নিত্যানন্দ, শচীদেবী এবং 

অধৈৈতাচার্ধ্যের সংক্ষেপ আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি। 
১। নিতানন্দের কথ|।স্পাঠক অবগত আছেন শিত্যানন্দ চির 

হিষ্টিরিয়া রোগগ্রত্ত । তাহাতে এ রোগের বিশেষত্ব ছিল বালস্বভাব ( 010110181) 

01188066:) প্রায় সর্বদ] ভাবাবিষ্ট) কখন ব। বলরাম বা অনস্তদেবের ভাবে 

ভাবিত এবং কখনও বা বিকৃত-গমনশীল। ইতি পূর্বে এই মস্তব্যে তাহার 
গমন ব্যাপার ( মত্বসিংহের স্থার) সম্বন্ধে অনেকটা পরিচয় দেওয়। হইয়াছে। 

অধুন! বালত্বভাব ও আবেশ ভাবের কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছি। নিত্যানন্দ 

যখন গৌরাজের নিকট হুইতে বিদায় হইয়া নদীয়ায় চলিলেন, তখন তিনি 
প্রেমরলে মহামত্বের ন্যায় নৃত্য, হুঙ্কার ও গর্জন করিতে করিতে গিয়াছিলেন। 

তাৎপর্ধ্য এই, তিনি স্বীয় রোগ ধশ্ধে বালস্বভাব লইয়! হিষ্টিরিয়ার অন্তান্ত কতক 

লক্ষণ প্রকাশ করিতে করিতে লমস্ত পথ (জলে ওস্থলে) চলিয়াছিলেন। 

এই সময়ে তাহার বাহ্ ছিল না, ( “বাহা নাহি জানে ডুবি আনন্দ সাগরে” ) 

অর্থাৎ অসখিন্ মানসে তিনি যাছা! কিছু করিয়াছিলেন, নদীয়ার ঘাটে উঠিলে 
তাহার চৈতন্ত লাভ হইয়াছিল। তবে পথে তিনি চিব্ূপ আচরণ করিয়াছিলেন ? 

কেন,__নিত্যানন্দ কদঘ্ব গাছ দেখিয়া তাহাতে উঠিয়া বসেন এবং “ত্রিভঙ্গমো হন 

হইয়। বেণু বাজান, মাঠে গরুর পাল দেখিয়া গড়াগড়ি যান এবং বৎলরূপে 

গাভীর ছুগ্ধ পান করেন, কখন পথে বসিয়া! রোদন করেন, কখন ঝ! নৃত্য 
করিতে করিতে চলেন। আবার কখন ব1 অট্রহাস্ত করেন। সময়াস্তরে 
উলঙ্গ হইয়া মাথায় কাপড় বান্ধেন, কথন ব। গঙ্গাশোতে দর্পের স্যান্ন ভাপিয়া 

যান। পাঠক, এই সমস্তই যে, তাহার মানসিকরোগ তৃতোম্মাদের (হি্রিরিয়ার ) 

বিচিত্র লক্ষণ, বৃন্দাবন দাস মহাশয় তাহ। কিছুমাত্র হদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়! 

নিত্যানন্দের এইরূপ অর্থশৃন্ত ক'ল্লনিক মাহাত্মোর উক্তি করতঃ আপনাকে ও 
অজ্ঞ তক্তসমাজকে প্রতারিত করিয়াছেন। যথা-_ 

“অচিস্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা) । 

ত্রিতুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা* | 



এস্কলে নিত্যানশ্দের উপরি উক্ত হিষ্টিরিয়। লক্ষণের মধ্যে কেবল ছৃইটী 

লক্ষণের আলোচনা করিব । 

(ক) উলঙ্গ হওয়!। 
এস্কলে নিত্যানন্দের উলঙ্গ হইয়৷ মাথার কাপড় বান্ধার কথ! আছে। তাহার 

সময়ে সময়ে উলঙ্গ হওয়ার কথা পাঠকগণ পূর্ব হইতে অবগত আছেন। উহা 

হিষ্টিরিয়ার একটী লক্ষণ, অগ্বৈতাচার্ষোরও অনিচ্ছায় এ লক্ষণ উদ্দিত হইত। 

আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের সুপ্রাচীন শ্শ্ুতাচাধ্য ভূতোন্মাদের প্রকারভেদ 

পিশাচজুষ্ট রোগের লক্ষণ বর্ণনায় যে “উদ্ধন্ত' শব প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার 

অর্থ উলঙ্গ, নিদান গ্রশ্থে এ হুশ্রতীয় প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, টাকাকার 

বৈগ্ঠগ্রবর বিপয় রক্ষিত এ “উদ্ধন্ত' শব্ের এইরূপ ব্যাথ্য। করিয়াছেন। যথা-_ 

উদ্ধাস্ত উদ্বাঃ উদ্বপ্ ইতি পাঠান্তরং হ্টাধাং বিদেহে হপি দিগন্বর পাঠাৎ। 

অর্থাৎ টাকাকারের মতে 'উদ্ধন্ত” শব্দে উর্ধে বাহু তোলা এবং পঠান্তরে 

£উদ্বন্ত্র অর্থাৎ কিন! উলঙ্গ হওয়া । বাস্তবিক দেখ। যায় হিষ্টিরিয়। রোগে এতদেশে 

উক্ত উভদ্বিধ লক্ষণই বিছ্যমান থাকে | নিত্যানন্দ তথা অদ্বৈত ও কেশব 

ভারতী প্রভৃতিতে বহুবার উলঙ্গ ও উর্দধবাহু হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
(খ) নিত্যাননের সর্পের ন্যায় গঙ্গায় সম্তরণ। 

(দেখা যায় স্শ্রতাগাধ্য ভূঙঙ্গ-গ্রহ-ছুষ্ট উন্মাদের (ইহাও ভূতোন্মাদের প্রকারা- 
স্তর ) লক্ষণ বর্ণনায় রোগীর ভূমিতে সর্পের স্থায় প্রসর্পণের নির্দেশ করিয়াছেন,-- 

“িস্তর্বযাং প্রসরতি সর্পবৎ* 

নিদানের টাকাকার ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-__উর্বযাং 'প্রসরতি সর্পবদ্দিতি 
উরস! গচ্ছতি” অর্থাৎ সর্পের ন্থায় মাটিতে বুকে চলা। | 

এস্থলে নিত্যানন্দের মাটাতে বুকে চলার সংবাদ পাওয়া না! গেলেও 

গঙ্গা সাতার দ্বার কালে তিনি সর্পের স্তায় আকিয়! বাকিয়া বুকে সাতার 

কাটিতেন। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের সর্পের সায় সম্ভরণ কার্যের প্রকৃত, 

কারণ বুঝিতে না পারিয়া কেবল তাহার এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়৷ তৃপ্ত 

হইয়াছেন, যথা-- | 
“কখন বা ম্বান্ছভাবে অনস্ত আবেশে । 

“সর্পপ্রায় হইয়। গঙ্গার ভ্রোতে ভাসে? ॥ 



৭০ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্য 

“অনত্তের ভাবে প্রভু গঙ্জার উপবে। 

ভাসিয় যায়েন অতি দেখি মনোহরে”।॥ 

পাঠক! দেখিলেন বৃন্দাবন দাস আমুর্ষেদ শাস্ত্রে কতশ্রম ন! থাকিলেও 

প্রকত ঘটন! রর্ণনাপ় কেমন সিদ্ধহস্ত ছিলেন! 

২। ইহার পরে শচীদেবীর কথ!। 

পাঠক অবগত আছেন, শচীদেবী পূর্বাবধি হিষ্টিরিয়া রোগে প্রপীড়িতা 

ছিলেন। সম্প্রতি বিশ্বস্তর সন্নযাসার্থ গৃহত্যাগ কবিবার পরে দ্বাদশ দিন আহার 

ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই আহার ত্যাগ ততপ্রতি পুত্রের অপব্যবহার জনি 
ক্ষোভ বশতঃ কিন্ব। জীবন ত্যাগের আভগ্রায়ে নহে। প্রত্যুত উহ! তাহার রোগ 

ধর্শেই ঘটিযাছিল। তিনি জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপের ন্যায় গৌরাজও সন্ন্যাসী হইলেন 
স্থতরাং তাহাকে ও ইহ জীবনে আর দেখিতে পাইবেন না, এই ছুর্বিষহ শোক ও 

চিন্তায় অভিভূত হওয়ায় গৌরাঙ্গের গৃহত্যাগাবধি তাহার হিষটিরিয়! রোগের 

আতিশধ্য হইয়ছিল। ইহ তাহার নিয়ত রোদন, ক্ষণে ক্ষণে মৃচ্ছ। প্রলাপ এবং 

আবন্তব বিষয় দর্শন ও শ্রবণ ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা সচিত হইতেছে। বাস্তবিক 

তিন অধুন। হিষ্টিপিয়। রোগের উন্মাদ প্রলাপ (115969:10-0)911001080100 ) 

অবস্থায় বাহ্জ্ঞান শুন্ত ' হইয়া কাল যাপন করিতেছিলেন। তাহার কি 

এসময়ে ভোজনস্পৃহা বা ভোজনচেষ্টা সম্ভব হইতে পারে ? যদি প্রতিবেশীর 

তাহাকে আহার করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াও থাকেন তাহাও কোন 

কার্ধাকর হয় নাই । অতএব ইহ! বুঝিতে হইবে যে, শী দেবী স্ায় হিষ্টিরিয়। 

পাড়ার প্রভাবে তত আবিষ্ট থাকায় তাহার ভোজন প্রবৃত্তি উদৃক্ত হইতেই 

পায় নাই, কাজেই অনশনে থাক]! তাহার . পক্ষে অপরিহার্ধ্য হইয়াছিল। যদি 

এই সময়ে নিত্যানন্দ দৈবাৎ গোৌরাঙ্গের বাটাতে না আসিয়া! শচী দেবীকে 

নানাবিধ স্ভোক বাক্যে প্রবোধিত (79:8899100 ) করিয়। তাহার ভোজন 

বিষয়ের ওদাপান্ত দূর করিতে ন| পারিতেন তাহা হইলে তীহার পরিক্ষীণ 

জীবনালোক যে অচিরেই নির্বাপিত হইত, তাহাতে দন্দেহ মাত্র নাই। 
৩। অ্বৈতাচাধ্যের কথা । 

পাঠকগণ অবগত আছেন, অধ্বৈত নদীপ়ায় বৈষ্ণব দলের অভিনেতা, বিশিষ্ট 
ভাবুক এবং হিষ্টিরিয়। রোগগ্রন্ত ছিলেন, গৌরাঙ্গ তাহাব ভ্রান্ত সংস্কার ও 
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হিষ্টিরিয়ার আবেশে সর্ধপ্রথমে অবতাররূপে শ্বীকত ও পুজিত এবং পশ্চাৎ "মহা" 
প্রকাশ' উপলক্ষে তঁহাকর্তৃক প্রকাস্তে সন্ত্রীক সম্পৃজিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি 
তথাকথিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়ঃ স্বেচ্ছা পূর্বক অদ্ধৈতের বাটীতে আপিয়। উপস্থিত 

হইলেন। অদ্বৈত তাহাকে দেখিবামাত্র সসন্ত্রমে তাহার পায় পড়িয়। গেলেন, 
পা আর ছাড়েন ন।, আর্তনাদসহ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে গৌরালের 

প্রেমাশ্রতে তাহার গাত্র সিক্ত হইলে তিনি আনন্দে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়। 
ছিলেন। পাঠক ! ইহা অদ্বৈতৈর আনন্দের ভাব অথবা গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ 

বারা চিরবিরহজনিত শোকভাবের উত্তেজনায় হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হওয়া 

বুঝতে হইবে। বাগ্তবিক অদ্বৈত গৌরাের সন্ন্যাস অবলম্বন জনিত কোনরূপ 
পূর্বভাবের পরিবর্তন ন! দেখিয়। তাহাকে স্বীয় সেই 'প্রাণলাথ'কৃফ বলিয়াই গ্রহণ 

করিয়াছিলেন; এবং পূর্য্বের ন্যায় তাহার নৃত্যাবেশে অলক্ষিতে পর্দধূলি৪ 

লইয়াছিলেন এবং অন্যান্য সকল ভক্তের সঙ্গে মিলিয়! পূর্বের স্যায় সহ্ষ্কার নৃত্য ও 
করিয়াছিলেন। (“উল্লাসে অদ্বৈত নাচে করিয়! হুস্কার।”) অতএব বল! 

বাছুল্য যে, গৌরাঞ্চকে দেখিয়া! অঙ্ৈত যাহ। যাঁহ। করিয়াছিলেন তৎসমস্ত ই 
হিষ্িরিয়ার আবেশেই সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহে করিবার 

কিছুই নাই। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
[ গৌরাঙ্গের অদ্বৈত-ভবন হুইতে নীলাচলে গমন। তৎ্কালে উৎকলদেশে যুদ্ধ বিগ্রহ 

চলিতে থাকায় নীলাচলের পথ বিপজ্জনক ও দুর্গম এই কথ। অদ্বৈতাচাধ্য ও ভক্তমণ্ডলী এবং 

ছত্রভোগের জমিদ(র রামচন্দ্র খানের নিকট শ্রুত হইয়। এবং তাহা্দিগকর্তক এ পথে তখন ন। 

যাওয়ার উপরোধ ও অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়। গৌরাঙ্গের আবেশাবস্থায় এ পথেই প্রস্থান। 

পথে যাইতে যাইতে সমস্ত তীর্থস্থানে আডড! লইয়। গলা, হুবর্ণরেখা, মহানদী প্রভৃতি নদী এবং 

বিন্দুদরোবরে ল্লান, তত্রত্য শিবগিঙ্গাদি দেবতার পূজা! ও মাহাজ্সয নৃত্য ও ক্রন্দনসহ সন্কীত্ঁন 

করা, এবং নিকটস্থ লোকের (প্রায় ব্রা্ষণের ) বাটাতে অগুচরগণ্সহছ আতিথ্য ম্বীকার, কোথা 

ব।নিজে কোথায় বা অনুচরগণকত্তৃক প্রচুর ভিক্ষা সংগ্রহপূর্বক ভোজন ব্যাপার নির্ববাহ করা, 

রাত্রিকালে সকলে মিলিয়। নৃত্যপহ সন্কীত্তন করা, এবং ভাঁবাবেশে মধ্যে মধ্যে হিষিরিয়া 

আক্রমণের বিষয়ীভূত হওয়।। অনেক সময়ে সঙ্গীদগকে ফেলিয়া! একাকা “মত্তসিংহের” স্যার 

ক্রতবেগে জগন্নাথের পথ অগ্রসর হওয়।। জলেম্বরে পৌছবার পুর্ব্বেই নিত্যানন্দ কর্তৃক 

তাহার দণ্ড ত্রিখণ্ডে ভগ্র হয়। সেজন্ত তিনি (ক্রোধান্বিত হন নাই) এইরূপ কটক হহয়। 

কমলপুরে আনিয়া! ডপাস্থত হইলে তথ! হহতে জগন্নাথের মন্দিরের ধ্বজ! দৃষ্টে তিনি প্রেমোন্সত্ত 

হইর। মন্দির চুড়ায় শ্রীকৃষ্ণের বালগো।বন্দ মুন্ত দেখেন। পরে তথ! হইতে পখে মত্তপিংহ 

গতিভে এবং দণ্ড করিতে করিতে এক(কা শাঠারনাগার উপনীঠহন। অগ্ুচরগন তথা 

আনিস! মিলিত হইলে তৎপরে তথ হইতে পুনরায় এককা মন্দির প্রবিষ্ট হইয়। জগন্নাথ মুস্তি 

দর্শন .করিবামাত্র আনন্দে বিহ্বল হইরা সহস! লাফা ইয়! এ মুত্তি কোলে লইতে প্রবৃত্ত হইয়।- 

ছিলেন। ইত্যবসরে মুচ্ছিত হইর। পড়েন এবং পুজারিগণ কর্তৃক প্রহৃত হওয়ার উপক্রমে 

সার্বভৌমের ভবনে আনীত হন, তৎপূর্ব্বে অনুচরবর্গ [দংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলে ক্ষন্ধে 

নীয্মান গৌরাঙ্জের সঙ্গে মিলিত হইয়। সঙ্গে সঙ্গে যান। গৌরাঙ্গ তথায় পৌছিলে সকলের 

সেবা শুভ্রষ।য় এবং হরিসন্কীর্থন দ্বার। প্রহরেক পরে ভাহার মৃচ্ছ। তঙ্গ হয়। গৌরাঙ্গ তৎপরে 

্বীয় মুচ্ছ €র কারণ সকলকে জানান, সার্বভৌমও পুর্ব ধে অস্মানক্রমে তাহাকে গৌরাঙ্গ মনে 

করিয়াছিলেন তাহ। এক্ষণে দৃঢ়ীভূত হয় এবং তাহাকে ও নিত্যানন্দকে প্রণাম করিলে গৌরাঙ্জ 

সার্বনৌমকে কোলে করিয়। তাহাকে দর্শন করণার্য তিনি পুরীতে আগমন করিয়াছেন, ইহ! 

জ্ঞাপন করেন। ] 

গৌরাঙ্গ শাস্তিপুরে অদ্বেতের গৃহে অশেষ রঙ্গে রাখি যাপন করিয়। পর্ন 

ভক্তবৃন্দকে বললেন, ( আম নীলাচলে চাঁললাম) তোমর। ঘরে গিয়। কষণনা» 
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কীর্তন করিবে, কোন দুঃখ করিও না, আমি কতকদিন পরে পুনরারর আলিয়া 

তোমাদের সহিত মিলিৰ। তখন ভক্তগণ বলিয়াছিল 'তোমার ইচ্ছা! কে মিথ্য। 

করিতে পারে, তবে এ দমে এ পথে দুই রাজ্যে দহাযুদ্ধ এবং স্থানে স্থানে দন্ার 

উৎপাত হইতেছে, যুদ্ধের উপশম হইলে কিছু দিন পরে গেলে ভাল হইত। প্রত 
বলিলেন, “যে কোন উতৎ্পাঁত হউক না,অমি অবশ্ঠ যাইব,ইহা নিশ্চম করিয়াছি ।১ 

অদ্বৈত বুঝিলেন গৌরাঙ্গের নীলাচলে যাওয়া অবধারিত, কেহ উহা হইতে 

তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। তখন জোড় হাত করিয়া বলিলেন, 

খন নীলাচলে যাইবার ইচ্ছ। ইইম্াছে, তখন নির্বিষ্বে ও কুডুহলেই যাওয়। 
হইবে, বাধ! দেয় কাহার সাধ্য?” ইহ! শুনিয়! গৌরাঙ্গ সখী হইলেন ও আনন্দে 
হরি হরি” বলিতে লাগিলেন। সেইক্ষণে “মত্তসিংহের স্ায় বেগে নীলাচলের 

প্রতি চলিলেন, কেহ ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিল না। কতক দুরে গিয়া 

গৌরাঙ্গ অনুনরণকারী বৈষ্ণবগণকে আশ্বাস দির প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া 

এইরূপ বলিয়! বিদায় করিলেন, “তোমরা ঘরে গিয়। কৃষ্খনাম করিবে, আমি 

দিন কতকের ভিতরে ফিরিয়া আপিব।* প্রত্ুর নয়নজলে সকলে “নিঞ্চি ত” 

হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং মাটিতে আছাড় কাছাড় খাইতেও লাগিল। 
এদিকে গৌরাঙ্গ দক্ষিণমুখে চলিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, 
গোবিন্দ, জগদানন্দ আর ব্রঙ্গানন্দ চলিতে লাগিলেন। পথে গৌরাঙ্গ “কাহার 

কি সম্বল আছে" জিন্ঞাস। করিলেন, কে কাহাঁকে কি সম্বল দিয়াছে তাহা 

নিফপটে বলিতে বলিলেন। সকলে বলিল “গ্রহ! তোমার আজ্ঞ। বিন! 

কাহার দ্রব্য কে লইতে পারে?” ইহ গুনিয়। গৌরাঙ্গ বড় সন্ধষ্ট হইয়া এ তত্ব 
লক্ষ্য করিয়৷ ভক্তদদিগকে এইরূপ বলিলেন,-- 

“ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে ষে দিনে লিখন। 
অরণ্যেও আসি মিলে অবঙ্ত তখন।॥ 

প্রভূ যারে যে দিনে বা ন৷ লিখে আহার। 

রাজনপুত্র হউ তভেো৷ উপবান তার॥ 

থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে । 
অকন্থাৎ কন্দল ক্রয়ে কারে! সনে। 

টপ 



র্$ গৌয়াজলীলাপ্রহন্য | 

ক্রোধ করি বলে “সুঞ্চি না খাইমু ভাত? | 
দিব্য করি রছে নিজ শিরে দিয়ে হাত।॥ 
প ৃ্ টি কা ১৪ 

জ্িভুবনে ক্ষ দিয়াছেন অম্নছত্র | 

ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিৰ সর্বত্র ॥* 

এইরুপ তত্ব কছিতে কহিতে আটিপারা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

তথায় অনস্তরাম নামে এক ব্যক্তির বাটিতে সকলে ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ কার্তন- 

$প্রসঙ্গে রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন তথ! হইতে ছত্ত্রভোথ গ্রামে (যেখানে 

গঙ্গ! শতমূখী হুইয়াছেন এবং 'অস্ৃলিঙ্গ ঘাট আছে ) আগিয়া উপনীত হইলেন। 

ছত্রভোগে শতমুখী গঙ্গ। দেখিয়া গৌরাজ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। সেখানে 
শিবলিঙ্গ জলমগ্ন আছেন, তথাকার ঘাটকে অন্ধুলিঙ্গ ঘাট কহে। গৌরাঙ্গ এ 

চম্থানে গঙ্গাকে নিকটে দেখিয়া! “হরি হবি? বলিয়া! উচ্চম্বরে হৃস্কার করিয়া! আছাড় 

খাইলেন, তখন নিত্যানন্দ তাহাকে কোলে করিল, সকলে জয় দিয়া «হরি 
হরি” করিতে লাগিল। 'এ ঘাটে গৌরাজ আ্ান করিয়! স্থুখী হইলেন । 
নানকালে আবেশে অনেক কৌতুক করিয়াছিলেন, | পরে তীরে উঠিয়! বস্ত্যাগ 
করিলেন কিন্তু “যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেমজলে” ভক্তগণ এই অপূর্ব 

জগান দেখিয়! হাসিতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস এই স্থানে বলিয়াছেন, _ 
পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার। 
গ্রভূর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥ 

্ গ্রামের অধিকারী বিষয়ী রামচন্দ্র খানের সহিত গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয়। 

গৌরাঙকে তেজংপুঞ দেখিয়। রামচন্দ্র ভীত হইয়। দোলা হইতে সসম্রমে নামিয়। 

ভক্তিভরে দণ্ডবৎ হইয়া পতিত হইলেন। এদ্রিকে তখন গৌরাঙ্গের 'বাহ 
নাই, তিনি প্রেমানন্দাশ্র সহকারে ঘন ঘন “হ! জগন্নাথ হা! জগন্নাথ বলিয়া 

ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌরাদ্গের এক্ধপ অবস্থ দেখিয়া 
রামচন্দ্রের প্রাণ ব্যথিত হইল, “কিসে ইহার ছুঃখ দুর হয়+ মনে মনে এই 
চিন্তা করিয়। কাদ্দিতে লাগিলেন। গৌরান্ধ কিয়ৎকাল পরে স্থির হইয়! 
রামচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিপেন, তুমি কে? রামচন্ত্র সগ্রমে দণ্ডবৎ করিয়। 
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করজোড়ে বললেন, “আমি তোমার দাসান্ছদাস। পরে অন্ত সকলে "ইনি 
দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী” ( জমিদার ) বলিয়া পরিচয় দিল। তখন গৌরাঙ্গ 

বলিলেন, তুমি “অধিকারী বড় ভাল+, নীঙাচলে কিরে সন্বরে যাইতে পারিৰ 

ইহা! বলিতে বলিতে চক্ষে আনন্দধার! বছিল এবং “নীলাচল চন্্র' বলিয়। ভূমিতে 
পড়িলেন। তখন রামচন্দ্র বগিলেন "আপনি যেরূপ আজ্ঞ। করিবেন, আমি 

তাহাইনিশ্চয় করিব। তবে এ সময়ট। বিষম হইয়াছে। সে দেশে ও এদেশে পথ 

চল! যায় না,রাজার! স্থানে স্থানে ত্রিশূল পুতিয়াছে, পথিক পাইলে জাণ্ড 

( চর ব। গোয়েন্দ। ) বলিয়া তাহার প্রাণ লয়। “কোন্ দিক্ দিয়! লুকাইয়া 

পাঠাইব+ সেজন্য ভয় হয়। আমি নস্কর, এ দিকের ভার আমার উপর, জানিতে 

পারিলে কিন্তু আগে আমার বিপদ, তথাপি তোমার আজ্ঞা নিশ্চয় পালন 

করিব। যদ্দি আমাকে ভূত্য বলিয়া মনে করেন, তবে অন্য শ্থগণ সহ আমার 

এখানে ভিক্ষা! হউক । আমার জাতি ধন প্রাণ বদ্দিও যায়, তাহ। হইলেও অন্ 

রাত্রেই তোমাদের সকলকে পাঠাইব।” গৌরাঙ্গ ইহা। শুনিয়া সখী হইলেন ও 

ব্রাঙ্মণ আশ্রমে গিয়া! রহিলেন। বিপ্র রন্ধন করিলেন। গৌরাঙ্গ নামে মাত্র 
ভক্ষণ করিলেন, কেনন। জগন্নাথ যাত্রা! করা অবধি তিনি ভক্তিরসে নিষগ্ন 

থাকিয়ী রাত্রিদিন পথ চলিতেন, আহারে তাদৃশ প্রবৃত্তি ছিল না। এখানে 

প্রিয়বর্গের সহিত ভোলনার্থে গিয়া সামান্ আহার করিয়াই উদ্তিয়া গড়িলেন। 
পরে আচমন করিয়া আবিষ্ট হইয়া! ঘন ঘন ছঙ্কার করতঃ বলিলেন,-_-“কত দূরে 

জগন্নাথ?” তৎপরে মৃকুন্দ কর্তন আরম্ভ করিলেন গৌরাঙ্গ নাচিতে লাগিলেন । 

সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু, কম্প, হুষ্কার, পুলক, স্তস্ত, ঘন্ম, তৎ্সঙ্গে নয়নের প্রেমধার। 

উপস্থিত হইল। পাক দিয়! নৃত্যকরিতে করিতে তাহার চক্ষের জলে নিকটস্থ 

সকলের দান হুইয়৷ গেল। জীবনী লেখক এস্থলে বলিয়াছেনঃ 

“ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার । 

এ শক্তি চৈতন্তচন্ত্র বিনে নাহি আর॥ 

এই মত গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর। 

স্থির হইলেন প্রভূ শ্ীগৌর হন্দর ॥ 
সকল লোকের চিত্তে “যেন ক্ষণপ্রায়” ৷ 

সভার নিস্তার ছৈল চৈতন্য কৃপায় ॥* 
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এমন সময়ে রামচন্দ্র খান বলিল ঘাটে নৌকা] আলিয়া উপস্থিত হইয়াছে । 
গৌরাজ তৎক্ষণাৎ হরি বলিয়া নৌকায় গিয়া! উঠিলেন। সঙ্জগিগণ তাহার 

অনগগমন করিল। মুকুন্দ গৌরাঙের আদেশে কীর্তন করিতে লাগিণ। নাবিক 
আশঙ্ক। করিয়া বলিল, “বুঝিলাম আজ গ্রাণ যাইবে, কূলে উঠিলে বাঘে লইবে, 
জলে পড়লে কুমীরেখাইবে, তাহা ছাড়া এ নদীতে নিরন্তর ভাকাইত ফেরে, 

লোক পাইলেই ধন প্রাণ নাশ করিয়া থাকে । অতএব যে পর্য্তস্ত উড়িয়া দেশ 
না পাই, গৌোপাঞ্চি সকল! তাবৎ নীরব থাঁক | মাঝির কথায় সকলে ক্ষান্ত 

হইলেন, কিন্তু গৌরা্জ নিরবধি” নয়নজলে ভাদিতে লাগিলেন, সহস! হস্কার 

করিয়া উঠিগ্া বলিলেন কেন তয় কর কারে? 

"এই না সম্মুধে সুদর্শন চক্র ফিরে। 

বৈষ্বজনের নিরবধি বিদ্ব হরে? ॥ 

কিছু চিস্ত। নাই “কর কৃষ্ণ সংকীর্তন” | 
তোর। কিন! দেখ হের ফিরে সুদর্শন 1” 

ভক্তগণ উহা গুনিয়া আনলে পুনরায় কীর্তন করিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ এই 
উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন, “দর্শন সর্ববদ। তক্তকে রক্ষা করে, যে বৈষ্বের 

হিংসা করে সে পাপিষ্ঠ সুদর্শন অগ্নিতে পুড়িয়! মরে? | 

এরূপ কীর্তন রসে নিমগ্ন থাকিত্তে থাকিত গৌরাঙ্গ উতৎকল দেশে এবং 

ক্রমে প্রগ্নাগ ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি নৌক! হইতে তীরে 

উঠিয়া ত্বগণ সহ নমস্কার করিয়৷ *ওদ্র দেশে প্রবেশ করিলেন। তথায় যে 
এক 'গঞ্গাঘাট আছে সেই ঘাটে স্বান করিয়া! যুখিষ্টির-স্থাপিত মহাদদেবকে 

নমস্কার করিলেন, পরে সঙ্গীনকলকে এক দেবালয়ে রাখিয়! শ্বয়ং ভিক্ষা করিতে 

গেলেন। গ্রামের ঘরে ঘরে আচল পাতিয়। ভিক্ষ। করিয়। তওুল ও অগ্যান্থ নানা 

প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়! হৃষ্টচিত্তে ভক্তগণের নিকটে আনিলেন। 

জগদানন্দ রন্ধন করিলেন, গৌরাঙ্গ সকলের সহিত ভোজন করিলেন। সারা 
রাত্রি এ গ্রামে সংবীর্তন করিয়া উধাকালে পুনরায় চলিলেন। কতক দুর 
গমন করিলে এক 'দানী+ ( ঘাটাঙ্লার ?) দন পাইবার জন্ত আটক করিল পরে 

গৌরাঙকে তেজঃপুগ্জ দেখিয়া দ্িজাস! করিল,_'তোমরা কত লোক ?' 
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তদুত্বপ্নে তিনি বণিলেন,--'জগতে আমার কেহ নয়, আমিও কাহার নহি” । 

আরও বলিলেন, 

“এক আমি দুই: নাহি সর্বথা আমার । 

কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥” 

ইহ! শুনিয়া দানী তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তিনি “গোবিন্দ বলিয়া! একাই 

কতক দূর চলিয়! গিয়া! বসিলেন। এদিকে ভক্তগণ চিন্তিত হইল “পাছে প্রত একা 
কোথায় চলিয়া যান'। নিত্যানন্দ সকলকে প্রবোধ দিয়। বলিলেন, গোলাঞ্ি 

আমাদিগকে ছাড়িয়। যাইবেন না। দানী বলিল “তোমরা ত সন্্যাীর কেহ নহ, 

অতএব তোমর। উচিত দান দিলে ছাড়িয়া দিব। এদিকে গৌরাঙ্গ অনতি- 
দুরে হেটমাধা করিয়। একাকী বলিয়! কান্দিতেছেন, সে ক্রন্দন শুনিয়। পাধাণও 

দ্রবীভূত হয়। দানী ইহা! দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, এ পুরুষ ত কতৃ যনুয 
নহে, কেন না "্মনষ্ের নয়নে কি এত ধারা বহে?” তখন দানী সকলকে 

প্রণাম করিয়। গ্রকৃত কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে বলিল। তাহাতে সকলে বলিলেন 

'ধাহার নাম শ্রীকৃষ্₹-চৈত ন্ত শুনিয়াছ তিনি এ ঠাকুর, আমরা সকলে তীহার ভৃত্য), 

ইহা! বলিতে বলিতে সকলের চক্ষে জল বহিল। ইহা দেখিয়! মুগ্ধ হইয়া দানীও 

চক্ষের জল ফেলিল, শেষে প্রভৃর চরণে দণ্ডবৎ করিয়। আপনার জন্ম জন্ম 

শুভাদৃষ্টের উল্লেখ করতঃ স্বীয় ত্কাপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া সকলকে ছাড়িয়া 
দিল। ইহার পরে সগণ গৌরচন্দ্র চলিতে চলিতে কতক দিনে সুবণরেখা 

নদীর ধারে আদিয়া! উপনীত হইলেন, প্রেমরস পানে বিহ্বল হুইয়া পথ বলির 

জানিতে পারেন নাই | ন্ুবর্ণরেখার জল অতি নিম্মল, সকলে উহাতে ক্নান 

করিলেন। *স্সানাস্তে চলিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ জগদানন্দ অনেক পাছে 

পড়িয়। গিয়াছিলেন, গেঁরচন্দ্র নিত্যানন্দের অপেক্ষা করিয়। কতক দুরে আপিয়! 
বদিলেন। এদিকে নিত্যাণন্দ চৈতন্ভের আবেশে “মত্ত” ও বিহ্বল হইয়া কখন 
হস্কার, কখন রোদন, ক্ষণে মহ! অট্র হাস, ক্ষণে বা গর্জন, কখন আবার নদীর 
মাঝারে গিয়। সম্তরণ, পরক্ষণে তীরে উঠিয়া সর্বাঙ্গে ধূলা লেপন, ক্ষণে এমন 
আছাড় খাওয়! যাহাতে লোকে মনে করিতে পারে অঙ্গ বুঝি চূর্ণ হইল। কখন 

আপনা! আপনি এমন নৃত্য করিতে থাকেন যে, তাহাতে পৃথিবী টল মল করে। 
ৃন্দাবন দান এইস্থলে বলিয়াছেন “নিত্যানন্দের এই লকল কার্ধা কিছু বিচিত্র 
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নছে, কেন ন। তিনি অনস্ত অর্থাৎ বলরামের অবতার, তাহাতে আবার গৌরাজ 
তাহার হদয়ে সর্বদ। বর্তমান” | 

একস্থানে জগদানন্দকে রাখিয়া ভি্ষ/ অন্বেষণে গিম্লাছিলেন। তিনি 

গৌরাঙ্গের যে দণ্ড বহন করিতেন যাইবার সময় তাহ নিত্যানন্দকে মনোযোগী 
হুইয়। সাবধানে রক্ষ। করিবার জন্য বলিয়া গিয়াছিলেন। প্রথমতঃ নিত্যানন্দ 

বিহ্বল অস্তরে' এ দণ্ড ধরিয়! বসিলেন, দণ্ড হাতে করিয়া হাসিলেন, উহার 

সহিত এব্সূপ কথ। কহিতে লাগিলেন । “অহে দণ্ড! আমি ধারে হৃদয়ে 

বহন করি, দে তোমাকে বহিবেন, ইহ। “যুক্ত' নছে।, ইহ বলিয়। এ দণ্ড তিন 

থণ্ডে ভাঙগিয়া ফেলিলেন। ইহার পরে জগদানন্দ ফিরিয়া! আপিয়! দণ্ড ভগ্ন 

দেখিয়। অত্যন্ত বিশ্মিত ও চিন্তিত হইলেন। কে দণ্ড ভাঙ্গিয়াছে জিজ্ঞাস। করায় 

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, “যার দণ্ড তিনি ভাঙ্গিয়াছেন,অন্তে কে আর ভাঙ্গিবে?, 

জগদানন্দ আর কিছু না বলিয়। ভগ্রদ্ড লইয়৷ সত্বরে গিয়া গৌরাঙ্গের সম্মুখে 
ফেলিয়। দিলেন । “দণ্ড করূপে ভাঙ্গল, পথে কি কাহার সহিত কন্দল করিয়া- 

ছিলে, ইহা তিনি জিজ্ঞাসা করায় জগদানন্দ বলিলেন “নিত্যানন্দ সুবিহ্বলাবস্থায় 
উহা ভাঙ্গিয়ছেন। তখন গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাস করিলেন 'দগ্ড কেন 

ভাঙগিয়াছ? নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন,--“বাশথান। ত ভাঙ্গিয়াছি। যদ্দি 

ক্ষমা করিতে না পার তবে যে শাপ্ডি হয় দাও ।? গৌরাঙ্গ ক্রোধভরে বপিলেন,--. 

. £* * সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গে। 

তাহো। আজি রৃষেের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ ।” 

অতএব আমার সঙ্গে তোমাদের কা'রও সঙ্গ নাই, তোমরা আগে 

যাও বা আমি আগে যাই। কহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, শেষে মুকুন্দ 
বলিল, “তবে তুমি চল আগে”, আমাদের কিছু কৃত্য আছে। গৌরাজ 

ভাল বলিয়। মত্বপিংছের মত গতিতে চলিয়া শীপ্বই জলেশ্বর গ্রামে 

উপনীত হইলেন। তখন জলেশ্বর দেব-মন্দিরে ব্রাক্ষণের! গন্ধঃ পুষ্প, 

ধৃপ, দীপ মাল্যাদি দিয়। পূজা করিতেছিলেন, নৃত্য গীত ও হইতেছিল। 
গৌরাঙ্গ ইহ! দেখিয়। সন্তুষ্ট হইয়া ক্রোধ ত্যাগ কারলেন। সেই বাঞ্ে 
পরমানন্দিত হইয়! গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিলেন। ( ইহাতে ভক্তদিগের 
নিকট শিবের গৌরব দেখান হইল ) শিব সেবকগণ ইহ! দেখিয়া আরও 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ. শি 

গীত বাছ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু গৌরাঙ্জের তখন তিলার্ডেকও «বাহ্, 
নাই। কতক্ষণ পরে তাহার ভক্তদজী সকল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল । 

মুকুন্দাদি ততক্ষণে গাইতে আরম্ভ করিল। গৌরচন্ত্র শ্বীয় প্রির্রজনগণকে 
দেখিয়! আরও আনন্দ অধিক নৃত্য করিতে লাগিলেন, ভক্তগণ তাহাকে 

বেতিগ্না গাইতে লাগিল। গৌরাঙ্গের সে বিকার বর্ণন করিতে কাহার শক্তি 

আছে? তাহার নয়নে স্ুুরধুনীর শতধার বছিতে লাগিল। কিছু কাল পরে 

স্বীয় গোঠীগণের সহিত স্থির হইলেন, সকলকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন, 

নিত্যানন্দকে দেখিয়! তাহাকে কোলে লইয়া কিছু কুতুছলে বলিলেন,-- 

*কোথ। ভূমি আমারে করিব! সম্বরগ। 
যেমতে আমার হয় সর্যাস রক্ষণ ॥ 

আরে! আমা" পাগল করিতে তুমি চাও । 

আর যদ্দি কর তবে মোর মাথা খাও ॥ 

যেন কর' “তুমি আমা? তেন তমি হই। 

সত্য সত্য এই আমি সভা+স্থানে কই ॥” 

নিত্যানন্বকে এইরূপ বলিয়। অন্য সকলকে লক্ষ্য করিয়। ঘলিলেন, “আমার 

দেহ অপেক্ষ। নিত্যানন্দের দেহ বড়, ইহ সত্য সত্য বলিতেছি, তাহার প্রতি 

যদি কাহারও তিলেক দ্বেষ থাকে তবে সে.আমার ভক্ত হইলেও প্রিয় নহে ।” 

নিত্যানন্দ 'আত্মস্ততি' শুনিয়া লজ্জায় মাথ! হেঠ করিপেন। ভক্তগণ পরম 

আনন্দিত হইল । | 

| গৌরাঙ্গ জলেশ্বরে বাত্রিবাস করিয়া উধাকালে তথা হইতে ম্বগণলহ 

চলিলেন, বাশদহের পথে এক শক্ত সন্াসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 
সম্মাপীর সহিত আলাপ যইলে তাহার মঠে সগণ গৌরাঙ্গ আনন্দ করিতে 
অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। “আনন্দ করা” শব্দের অর্থ ( মদ্যপান ) বুঝিতে পারিয়া 
তাঁছাকে আগে গিয়! সত্বরে “কাজ” করিতে বলিয়া গৌরাঙ্গ সঙ্গিগণের সহিত 

রেমুন। গ্রামে উপস্থিত হুইলেন। রেমুনাঁয় গোপীনাথ মৃত্তি দর্শন করিয়া 
ভক্তগণপহ বিস্তর নৃত্য করিতে লাগিলেন । পরে প্রেমে মন্ত ও আত্ম বিশ্বৃত 

হইয়। অতি করুণভাবে রোপন করিতে লাগিলেন। সে এরপক্রন্দন ছে 
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তাহা শুনিলে পাষাণ ও কাষ্ট দ্রব হয়, কেবল ধর্মধ্বজিগণ দ্রবীভূত হয় না। 
তথা হইতে কতক দিনে যাজপুরে ( এক ব্রাহ্মণ গ্রামে ) উপনীত হুইলেন। 
উহা এক তীর্থস্থান, সর্বত্র দেব।লয়, টবতরণী নদীকৃল্পে এবস্থিত। গোৌরাজ 
তথাকার অশ্বমেধ ঘটে ম্বগণপহ নান করিয়। আদি-বরাহ দর্শনে গেলেন । 

তথান্ “প্রেমরসে” বিস্তর নৃতাগীত করিতে লাগিলেন। তাঁহার “আনন্বাবেশ 

পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল। তিনি সহসা এক! কোথায় পলাইয়া গেলেন। 

তাহাকে ন৷ দেখিয়া সকলে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এদিকে তিনি কল 

দেবালয় দেখিয়। দেখিয়া! বেড়াইতে ছিলেন। নিত্যানন্দ সকলকে বলিলেন 

তোমরা চিত্ত স্থির কর, প্রত যাজপুর গ্রামের সর্ব দেবালয় নিভৃতে দেখিবেন 

বলিয়া গিয়াছেন, চল আমর! অগ্য ভিক্ষা! করিয়! এখানে থাকি । কগ্য এখানেই 

তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।” গৌরাঙ্গ পরদিন ভক্তগণের সহিত মিলিলেন, 
সকলে আনন্দিত হইয়! হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তৎ্পরে তিনি তথ! হইতে 

সকলকে লইয়। কটক নগরে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। পরে সাক্ষীগোপালের 

স্থানে আসিয়া তাহার “মোহন মুত্তি' দেখিয়। আনন্দে হুঙ্কার ও গর্জন করিয়। 
স্তব ও নমস্কার করিলেন, প্রেমানন্দে অদ্ভুত ক্রন্দন ও করিলেন। ইহার পরে 

তিনি ভৃবনেশ্বরে আদিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় বিন্দুলরোবরকে শিবপ্রিয 
'জানিয়া গৌরাঙ্গ তাহাতে নান করিয়া পশ্চাৎ শিবমুত্তি দেখিলেন। তথায় 
চতুর্দিকে শিবধবনি হইতেছিল। সে দিবস গৌরাঙ্গ এ গ্রামে অবস্থিতি 
করিলেন, রাত্রে ভক্তগণের নিকট কিরূপে এস্থান শিবের প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল 
তথ্বিষয়ে স্বন্দ পুরাঁণোক্ত আধখ্যািক। বলিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ এইরূপ 
আনন্দে গ্রাম ও দেবালয় দেখিতে দেখিতে কমলপুর গ্রামে আদিয়া উপনীত 

হইলেন। তথা হইতে জগন্নাথের মন্দির দেখিবামাত্র গৌরাঙ্গ আনন্দসাগরে 
নিমগ্ন হইলেন। এই স্থানে জীবনী লেখক বৃন্দাবন বান বলিয়া ছেন,-- 

“অকথ্য অদ্ভূত প্রত করেন হুঙ্কার। 

বিশাল গঞ্জন কম্প সর্ধদেহ ভার॥ 

প্রাসাদের দিগে মাত্স চাহিতে চাহিতে। 

চলিলেন গ্রতু শ্নোক পড়িতে পর়িতে ॥% 

যথাঃস্্ম 
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“প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ ন্মেরব্তরবিন্দো 

মামালোক্য ন্রিতস্থবদনে। বালগোপালমৃত্তিঃ |” 

অন্থবাদ--( “দেখ দেখ) ধাহার বদনারবিন্দ বিকশিত, সেই বালগোপাল 

মূর্তি প্রীকষ্চ আমাকে দেখিয়। মৃছ্ষধুর হান্ডে শ্রীমৃখের সমধিক শোভা বিস্ত/গ. 
করিতে করিতে প্রামাদের উপরিভাগে আমার সম্মুখে আসিয়। অবস্থান 

করিতেছেন ।” | 

বৃন্দাবন দাস কিন্তু এই প্লোকের সংক্ষেপাথথ এইক্পে প্রকাশ করিয়াছেন । 
যথা" 

প্রভূ বোলে “দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে। 

হাসেন আমারে দেখি শ্ীবালগোপালে' ॥ 

গৌরাজ উক্ত গ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে করিতে বাহ্শূন্ত হইয়া 
অত্যন্ত আছাড় খাইতে ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 

«এই প্লোক পুনঃ পুনঃ পটিয়া পড়িয়া | 

আছাড় থায়েন প্রত বিবশ হইয়া | 

সে দিনের যে আছাড় যে আতি ক্রন্দন । 

অনস্তের জিহ্বায় বা নে হয় বর্ণন।॥* 

মন্দিরের চক্র প্রতি দৃট্টিমাত্র সকলেই এ শ্লোক পড়িয়া ভূমিতলে পড়িলেন। 
পরে গৌরাঙ্গ এই প্রকার 'দগুব হইতে হইতে? সমস্ত পথ চলিতে লাগিলেন, 
ভঙ্গণ তাঁহাকে চতুর্দিকে বেড়িয় চলিল। সকলের নম্বন আনন্দধারার পূর্ণ। 
এইরূপ প্রেমাবেশে চারিদগ্ডের পথ আদিতে সকলের তিন প্রহর লাগিল। * 

* কৃষ্ান কবিরাজ অন্যান্য স্থলের ন্যায় এইস্থলেও গৌরাঙ্গের চরিতাখ্য। কিফিৎ ব্যত্যয় ও 
অদংলগ্র ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । যখ!)-. 

জগন্নাথের দেউল দেখি আবিই হইল (| দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিল! ॥ 

ভক্তগণ আবিষ্ট হঞ্চা বে নাচে গায়। প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায়॥ 

হাসে কানে নাচে প্রভূ হগ্কার গর্জন। তিন ক্রোশ পথ হৈল সহশ্র যোজন ॥ 
চলিতে চলিতে প্রভু আইল! আঠ!র নাল। তাহ! আঁদি প্রভু কিছু বাহাপ্রকাশিলা। 

মধ্যলীলা, ৫ম, গ। 
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গৌরাঙ্গ আঠারনালায় উপনীত হইম়াই পূর্বের “সর্ধবভাঁব' সম্বরণ করিলেন, 
তখন স্থির হইয়া ভঞ্ত সকঙ্পকে লইয়। বলিলেন ও তাহাদিগকে বিনয় সহকারে 
ব্লিলেন,--তোমর! বন্ধুর কাজ করিয়। আমাকে জগমাথ দেখাইলে, এক্ষণে 

তোমরা আগে দর্শনে যাইবে? কি আমি অগ্রে যাইব ?” মুকুনা বলিলেন “তুমি 

আগে যাও। তখন গৌরাঙ্গ 'ভাল" বলিয়া-- 

“মত্তসিংহ-গতি দিনি চলিল। সত্ব । প্রবিষ্ট হইল! আলি পুরীর ভিতর ॥* 

দৈবক্রমে এই সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌম কুতুহলে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। 
গৌরাঙ্গ তথায় আলিয়া! জগন্নাথ, ভদ্র! ও স্বর্ণ ( বলরাম) দেখিবামাত্র 
আনন্দে বিহ্বল হইয়া উচ্চ হৃষ্কার করতঃ জগন্নাথ মুর্তিকে কোলে করিবার 

ইচ্ছায় লক্ষ প্রদান করিলেন । € 'জাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বলঃ ) 

তখন তাহার চক্ষের জল চতুর্দিকে ছুটিল এবং পরক্ষণেই তিনি মুচ্ছিত 
ইইয়া -পড়িলেন। এদিকে পড়িহারী (ছ্বাররক্ষক ব্রাহ্মণ ) সকলে তাহাকে 

মারিতে উদ্যত হইল, তখন সার্বভৌম আস্তে ব্যস্তে তাঁহার পৃষ্ঠে 

পড়িলেন। (বৃন্দাবন দাদ এম্থলে কল্পনাবলে বলিয়াছেন )'তিনি মনে মনে 

চিস্তা করিলেন, এ শক্তি মন্ুষ্ঘের কোন কালে নয়, কেন না, এ হুঙ্কার, এ গঞ্জন 

এ প্রেমের ধার! ( নয়ন ধার) ) যাহা কিছু নব অলৌকিক শক্তির প্রকাশ; ইনি 
বুঝি কৃষ্ণ-চৈতন্ত হইবেন  সার্বভৌমের নিবারণে পাঁড়হারিগণ ভীত হইয় 

দুরে গিয়া দাড়াইল। এ দিকে গ্লৌরাঙ্গ আনন নিমগ্ন (আবিষ্ট) এবং অচেতন- 
প্রায় থাকিয়! আপনাকে সিংহাসনে “চতুবৃণহ' ( চতুর্বাহু 1) বিষুন্ধপে স্থথে 

আপনিই উপবিষ্ট, ইহ ভক্তরূপে দেখিতে লাগিলেন । পক্ষান্তরে গার্বভৌম 

যখন দেখিলেন গোৌরাঙ্গের “আনন্দ-সূষ্ছা* ভঙ্গ হইল না তখন তিনি 
তাহাকে আপন বাটাতে লইয়। যাইবার জন্ত মনম্থ করিয়। পড়িহারিগণকে 

বলিলেন “ভাই-নকল, ইহাকে উঠাইয়া৷ আমার বাটীতে লইনন। চল। তখন 

পাঁওবিজয়ের মেবকগণ শ্রাহীকে কোলে করিয়। লইয়া চলিগ | গৌরাঙ্গকে সিংহ- 
স্বারে আনিলে তাহার অচুচর ভক্তগণ তথান্ন আপিয়। মিলিলেন এবং নিংহম্বারে 

নমস্কার করিয়া সকলে বাহমান গৌরাঙ্গের পশ্চাতে আনন্দে সার্বভৌমের 
বাটীতে চলিলেন। গৌরাঙ্গকে তথায় আনয়ন করিলে বাটার দ্বার রুদ্ধ হইল। 
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সার্বভৌম তখন ভক্জগণকে দেখিয়া আহনাদিত হইয়া তাঁহাদিগের যথাযোগ্য 
সম্ভাষণ করিলেন এবং গৌরাজ সন্ধে তাহার সন্দেহ দূর হইল। সার্বভৌম 
মিত্যানন্দকে দেখিয়! তাঁহার পদধৃলি বিনয়ের সহিত লইলেন। তদনস্তর 
ভক্ত-সকল জগন্নাথ দর্শনে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে উহাদিগকে জগন্নাথ 

দেখাইবার জন্ঠ সঙ্গে লোক দ্রিলেন। পথে যাইতে যাইতে এ লোক হাত যোড় 

করিয়! তাহাদিগকে বলিলেন দ্তামর। সকলে স্থির হইয়া জগন্নাথ দেখিবে, 

যেন পূর্ব গোসাঞ্েের মত কেহ করিও ন|। অধিক কি বলিব, দৈবাৎ 

বিগ্রহ সিংহাসনে ছিলেন, নতুবা তাহার আছাড়ে অন্যের প্রাণ যাইত। অতএৰ 

স্বরণ করিয়া জগম্লাথ দেখিও।+ সকলে হাপিমা “ঠস্ত| নাই? বলিয়া জগন্নাখ দর্শনে 

চলিলেন। তথায় গিয়া জগম্নাথমুত্তি দেখি সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, 

পরে দণ্তব প্রণাম করতঃ প্রদক্ষিণ ও শ্তব করিয়াছিলেন। পৃজক ব্রাক্ষণের 

বিগ্রহের গলার মাল। আনিয়। উহান্িগকে দিল, মাল। পাইয়া! উহার! আনন্দমনে 

সার্বভৌমের বাটীতে সত্বরে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও গৌরাঙ্গের 

মুচ্ছাভঙ্গ হয় নাই, সার্বভৌম গৌরাঙ্গের পদতলে বদিয়। আছেন, ভক্তগণ তখন 
গৌরাঙ্গের চতুর্দিকে “রাম কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন। তিন প্রহরেও 
(নয় ঘণ্টায়) তাহার বাহা ছিল না । পরে সহল। উঠিয়া বসিলেন, লকলে 

হরিধবনি করিয়! উঠিল। গৌরাঙ্গ গ্ছির হইঘনা সকলকে দিজ্ঞান| কারলেন, 

'আজকার আমার বিবরণ কি বল'। তথন [নত্যানন্দ বলিলেন,-তুমি 

জগন্নাথ দেখিবামাত্র মুচ্ছিত হইয়া! পড়িমাঁছিলে, দৈবাৎ সার্বভৌম তথায় 
উপস্থিত ছিলেন, তাই তোমাকে ধরাধরি কিক! নিজ বাটীতে আনিয়াছেন। 
ভুমি আনন্দ আবেশে তিন প্রহরকা'ল সংজ্ঞাহীন ছিলে, এই সার্বভৌম তোমাকে 

নমস্কার করিতেছেন। তখন গৌরাঙ্গ আস্তেব্যস্তে পার্ধবভৌমকে কোলে 

লইয়। বলিলেন, জগন্নাথ বড় কৃপামযন তাই আমাকে সার্ধভৌমের আলয়ে 

আনিয়াছেন। আমার চিত্তে বড়ই আকাজ্ষ। ছিল কিরূপে তোমার সঙ্গ 

ঘটিবে, কিন্তু কৃষ্ণ তাহ! অনায়াসে “পূর্ণ করিলেন? । ইহা বলিয়! সার্ব্বভৌমের 
প্রতি হাপিগা চাছিলেন এবং সেদ্দিনকার নিঙ্ের আখ্যান এইরপ বলিলেন। 

যথা--'গুন, জগন্নাথ দেখিয়াই আমার মনে হইল, উহাকে ধরির। অনিয়া 

“বন্“মাঝে' থুই, উহাকে ধরিতে গেলাম, তাহার পরে কি হুইপ তাহ! আদ 



৮৪ | গৌরা্গলীলা -রহস্ত 

কিছু জানি না; ভাগ্যে সার্ধভোঁম নিকটে ছিলেন তাই'মহা স্কট” হইতে 

রক্ষা! হইয়াছে । অতএব আজ হইতে জগন্নাথকে গরুড়ের ( গন্ষডন্তত্তের ) 

পশ্চাৎ দাড়াইয়! দেখিব।* এই সমম্নে নিত্যানন্দ বলিলেন, “আর বেল! নাই, 
এখন সকলের মান কর! হউক।” গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দকে বলিলেন, “তোমাকে 

আমার দেহ সমর্পণ করিলাম, তুমি আমাকে সম্বরণ (রক্ষ() করিবে। হদনস্তর 
গৌরাঙ্গ মান করিয় আসিয়া! সকলের সহিত হাশ্যমুখে বদিলেন, সার্বভৌম স ত্বরে 
নানাবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সাক্ষাতে উপস্থিত করিলেন। গৌরাঙ্গ মহা প্রসাঁদকে 

নমস্কার করিস সকলকে লইয়! ভোজনার্থ ভূমিতে বসিলেন, এবং বলিলেন 
'আমাকে বেশী করিয়! “লাফরা, ( বোঁধ হয় নিরামিষ ছেঁচ্ড়। ) দেহ, পীঠ।, পান! 
ছানাবড়া! তোমরা মভে লহ, ইহার পরে তিনি মহা! আনন্্দেছুলাফরা খাইতে 

লাগিলেন, আর ভক্তগণ তাহা .দেখিয়া হাসিতে লাগিল। সার্বভৌম 

স্বয়ং সোনার থালায় অন্ন আনিয়া দিতেছিলেন এবং গৌরাঙ্গ তাহ। ভোঞ্জন 

করিতেছিলেন। চৈ, ভ| অস্ত্যথণ্ড ২য় অধ্যায়। 



মস্তব্য-_ 

এই পরিচ্ছেদের বিবৃত বিষয় হইতে গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়৷ রোগজনিত বিস্কৃত- 
মনগ্কতার গ্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি পূর্বব পূর্ব মন্তব্যে 
উল্লিখিত হইয়াছে । এস্থলে তাহারই অন্থবৃত্তি স্বরূপ সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ মান 

করিয়া পশ্চাৎ এই মন্তবোর প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে 

যখ।-_ 
(১) প্রেমাৰেশে অর্থাৎ ভাব বিশেষের উত্তেজনায় মতসিংহের স্তায় 

পথ চল । 

(২) সন্গীদ্িগকে ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে সহসা একাকী চলিয়! যাওয়া, 

কখন ব| জ্রত-গমনে গম্যস্থানের পথে পুনঃ পুনঃ অগ্রগামী হওয়।। 
(৩) ভাব-গ্রহণ-প্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে নানা ভাবে আবিষ্ট হইয়া 

তত্তৎ ভাবের অনুরূপ কার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়। | 

(৪8) বিষয় বিশেষের সঙ্কল্লের প্রেরণায় কখন কখন এরূপ বশীভূত হওয়া 

ষে, কোনরূপ বাধা বিস্ব ভয় ও সছুপদেশ না মানিয়া এ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত 

করিতে একান্ত চেষ্ট! করা । ইত্যাদি 

এই দকল বাতীত এই পরিচ্ছেদের আর আর যে কয়েকটা বিষয় বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য তাহ! আবশ্তক মত ক্রমান্বয়ে নিয়ে অলোচিত হইতেছে। 

(ক) গৌরাঙ্গ নীলাচলচন্দ্রের প্রতি যে মূল মন্কল্প লইয়া! আবেশাবস্থায় শাস্তিগুর 
হইতে জগন্নাথ াইতেছিলেন তাহা তাঁহার অক্ষুণ ছিল, অথচ তিনি পথিমধ্যে 

সময়ে সময়ে অগ্াণ্চ বুতর ভাবে আবিষ্ট হইপ্না সেই সেই মনোভাবাহ্থরূপ বাহ- 
কার্ষে প্রকাধ করিনাছেন, যেমন,--গঙ্গা ও শিবলিজ দেখিয়া। আবার যখন 

গোগীনাথ ও সাক্ষীগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তিনি বিষুতাবে 
ভাবিত হইয়/'অথগ্ড'আননদদ অনুভব করিয়াছিলেন। স্থল কথা,তিনি যেভাবে যখন 
জআবিষ্ট হউন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ এ ভাবোত্তেজনায় মৃদু বা দারুণ হিষ্টিরিয়ার 
আক্রমণের বিষয়ীভূত হইতেন। তন্মধো আবার ইহাও দেখা ধায়,গৌরাফ এন্বলে 
বাহৃভাব-প্রেরণ। বাতীত স্বতঃ-ভাবপ্রেরণ! তারাও সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া 

তীব্র হিষ্টিরিয়। দ্বার! আক্রান্ত হইতেন। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষটাস্্ রামচজ্্র থানে 
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বটীতে পাওয়! গিয়াছিল। সেখানে এমন কোন বাহ্প্রেরণ।র বিষয় ছিল ন! 

যাহ! তাহার ভাবোত্তেজনার কারণ হইতে পাঁরিত, সে স্থলে তদীয় আবেশ- 

প্রপোদিত জগন্নাথ দর্শনের প্রধল ইচ্ছা ইদানীং শ্বতঃ-প্রেরণাপ্রভাবে প্রবলতর 

তওয়া উপযুক্ত সংযম শক্তির অভাবে (তহ্ৎপন্ন আবেগ) হিষ্টিরিয়ার এক তীব্র ও 

দীর্ঘকাল স্থায়ী আক্রমণ আনয়ন করিয়াছিল ইহাই দলগত বিবেচিত হইতেছে । 

(খ) হিষ্টিরিয়া রোগের আবেশাবন্থা অপগত হইলে রোগী পুনরায় পূর্ব 
স্বাস্থ্যাবস্থা ৷ ইহাতে ও অবশ্ঠ হিষ্টিরিয়] স্বভাব (১68685 [৪(8:1088) বিদ্যমান 

থাকে ] লাভ করে এবং তখন তদনুরূপ মানপসিক ও ঠ্দহিক কার্যে তৎপর হয়। 

এক্ষেত্রে গৌরাঙ্গের আচরণে ইহার পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । যিনি জগন্নাথ 

যাত্রার প্রথমে আহারে অগ্রবৃত্ত, ও সঙ্গিগণের আহার হইল কি না তাহাতে 

উদাসীন ছিলেন, তিনিই সময়ান্তরে স্বী্ণ ঙ্গীপিগের ভোজনার্থ গ্রাম হইতে 

ঘর ঘর গিয়! প্রচুর খাগ্যপ্রব্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়। সকলে মিলিয়া ভোঙঞ্জন 

করিক়্াছিলেন । যিনি এক সময়ে ষে ভক্ত সঙ্গিগণের প্রতি ক্রোধ করিয়া চলিয়া 

গিয়াছিলেন, আবার তিনিই সময়াস্তরে তাহাদিগকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ ও 

তাত্বিক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । গৌরাঙ্গ এরূপ বাবহার ভ্বারা এ স্থলে 
সাহার সাময়িক কথক্চিৎ স্ুস্থাবস্থার ৪ পরিচয় দিয়াছেন । 

(গ) এই পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গ স্বীয় রোগধর্ম্মে দময়ে সময়ে যে অবাস্তব দর্শন 

ও কাল্পনিক মানসিক কার্ধা সত্য ভাবিম! সম্পাদন করিতেন তাহার নিদর্শনও 

এস্থলে দেখা যায়। তিনি যখন সঙ্গিগণের সছিত নৌকায় চড়িয়া গমন করিতে- 
ছিলেন, তখন নাবিক রাজার, লোক ৪ জলদন্থ্যুর অত্যাচারের ভয়ের কথ। 

জানাইয়। সকলকে স্থির হইবার জন্য প্রার্থনা]! করিলে, গৌরাঙ্গ তাহা দ্বীপ উদ্দেশ 

সাধনের বিরুদ্ধ ভাবিয়া উত্তেজিত হইয়। কাল্পনিক সুদর্শন চক্র দেখিতেছিলেন, 
এবং উহ! পর সকলকে দেখিতে বলিয়া এই চক্র যে বৈষ্্দিগকে সতত রক্ষা 

করে তাহ! নির্দেশ করতঃ তাহার্দিগকে অভয় দিয়াছিলেন, পরস্ত অন্য কেহই এ 

চক দেখে নাই) সকলে কেবল তাহার কথা মাত্র গুনিয়াছিল। আবারও যখন 

কমলপুরে আপিয়া জগন্নাথ মন্দিরের ধ্ব! গ্রথম দর্শন করিয়াছিলেন, তখন 

আনন্দে হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি দেখি. 

(লন প্রাপাণদের মাথায় বালগোপাল তাহাকে দেখিয়! হালিতেছেন এবং তাহা 



খ্য়ুখ, ওয় প, মন্তব্য ৮৭ 

সবরকে দেখিতে বলিলেন,আর এ বালগোপালের কৃত্য অর্ধক্জোকে বর্ণিত করিয়া 

ভাহাই পড়িতে পড়িতে ও এ ধ্বগ। দেখিতে দেখিতে মন্দিরাভিমুখে চলিয়া" 

ছিলেন। এইক্সপোক কাছার রচিত, তাহ! জীবনী লেখক ম্প্ট নির্দেশ করেন 

নাই,সম্ভ বত: উহ গৌরাঙ্গ পূর্ব হইতে মনে মনে রচনা করিয়! সম্পূর্ণ না হইতেই 
মন্দিরের ধ্বন। দর্শন করেন এবং শ্লোকটা আর পূর্ণত। লাভ করিতে পায় নাই। 

স্থধী পাঠকবৃন্দ ! এক্ষণে বিচার্ধয বিষয় এই, গৌরাঙ্গ কি সুগর্শন চক্র এবং বাল- 

গোপাল-মুত্তি সত্য নত্য দেখিয়াছিলেন? যখন সঙ্গীরা কেহই উহ্বার মধ্যে একটাও 

দেখে নাই, তখন ইহ! লহজেই অগ্রমিত হয় যে, উহা! তিনি স্বীপ্ন মানসচক্ষে 

বেখিয়াই এরূপ বগিয়াছিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ-সদৃশ ব্যক্তি স্বীয় অন্তর তজ্ত- 

দিগকে যে মিথ্যা! বলিয়। প্রতারণ। করিয়াছিলেন ইহাইব! কিরূপে মনে করা যাইতে 

পারে? অতএব বুঝিতে হইবে, উহ। তাহার রোগধর্মে কল্পনাপ্রস্থত ত্রাস্তদৃষ্টি 

(0989%] 91190196100 )। ন্বতরাং এই সমস্তার এইরূপ বৈজ্ঞানিক 

মীখাংন। হওয়। সঙ্গত হইতে পাবে; যেমন উন্মাদ ও ম্দাত্যয় রোগে রোগী 

অবাস্ত1 বন্ত.ক গ্রক্ীত বলিগা দেখে (ও শুনে) হিষ্টিরিয়ী রোগেও ঠিক এন্ধপ লক্ষণ 

প্রকাশ পাইয়। থাকে । এ স্থলে গৌরাঙ্গ স্বীয় রোগধন্মে কল্পনায় সত্য সত্যই যেন 

সুদর্শন চক্র ও সহান্য বালগোপাল মূর্তি দেখিপাছিলেন, এবং সেই হেতু তিনি সঙ্গী 

ও ভক্তদগকে উছ। দৃঢ়তার সহিত দেখিতেও বলিয়াছিলেন। যদি তিনি জানিতে 

চক্র ও সহান্য বদন বালগোপাল মূর্তি অলীক, তাহ! হইলে তিনি ভক্তগণকে উহ 

দেখিবার জগ্ঠ কদ[চ বপিতত পারিতেনন।; কেন না তাঁহার কথার প্রতি ভক্তের 

কোনরূপ অবিশ্বাস জন্মিনে তাহার বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা! ছিল। অতএব 

সিদ্ধান্ত হইন্েছে, গৌরাঙ্গ হিষ্টিরিয় রোগের আবেশাবস্থায় যে চক্র ও বাল- 

গোপাল দর্শন করিয়াছিলেন ও যাহা অন্তকে দেখিতে বপিয়াছেন তাহ। তাহার 

অবাস্তব দর্শন ও প্রল/প ( 21100118010. 800 0611100 ) মাত্র | 

(ঘ) গৌরান একাকী পুরীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়। জগনাথ মুক্তি দর্শন 
করিবামাত্র “আনন্দ বিহ্বগ” অর্থাৎ বাহাশৃন্ত হইয়। এ মৃত্িকে কোলে” করিবার 

ইচ্ছ| করিয়। লম্্ দিয়। বেদীর উপরে উঠিতেছিলেন। ভাবের আবেগে লন্্ক 

প্রদান তাহার এই নুতন নছে,--(১ম খ, ১১গ ৯৬ পৃঃ এবং ১৯প, ৩৩১ পৃঃ দেখ) 

ইতাবল? ভিনি তাহার হিষ্টিরিয়ার এক তীব্র আক্রমণের বিষয়ীতৃভ হইয়! 
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পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি অত্ন্ত রোদন করিতে করিতে সহসা যৃচ্ছিত হইয়া 
ভূমিতে পতিত হইলেন ও অত্যন্ত হুঙ্কার ও গঞ্জন করিতে লাগিলেন। দবাৎ 

সার্ব্বভৌম তথার জগন্নাথ দর্শনার্থ উপস্থিত ছিলেন, তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া 
বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইয়। মনে মনে গৌরাঞ্জে অলৌকিক শক্তির বিকাশ, 
স্থির করিলেন। তিনি অবশ্ পূর্বে কখন হিষ্রিরিয়ার আক্রমণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ 

করিয়া থাকিলে তাহার গৌরাঙ সম্বন্ধে ধারণ। অন্তরূপ হইত। বুদ্দাবন দাসও 

গৌরাঙ্গের কথিত অদ্ভুত আচরণের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলে তাহাতে অথ! 

ঈদ্বরত্থের আরোপ করিয়া এতট] বাঁচালতা৷ গ্রকাশ করিতে পারিতেন না। যথ!-_ 

ঈশ্বরের চরি ত্র বুঝিতে শক্তি কার 'আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপন|।” 

'রি+ বলি চলিলেন সর্ধজীব নাথ। “করিতে আছেন নৃত্য জগতজীবন।' 

£এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র । “যাঁর কীর্ভিমাত্র সর্ববেদে ব্যাখ্যা করে। 

অনায়াসে সে ঈশ্বর আসেন মন্দিরে ॥ ক্ষেণেকে উঠিল! সর্বব-জগতজীবন ॥? 

ইত্যাদি, ইত্যাদি। 
প্রসঙ্গাধীন নিত্যাননের কথা এই পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব 

পরিচ্ছেদীয় মস্ত] তাহার হিষ্টিরিয়াজনিত বিচির লক্ষণের পরিচয় প্রনর্শিত 

হইয়াছে। এম্বলে তত্কৃত গৌরাঙের দগ্ু-ভঙ্গের ব্যাপারে তিনি বংশদগ্ 

ভাঙ্গিবার পূর্বে উহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন। পাঠক ! অচেতন পদার্থ 
বংশদগ্ডের সহিত যুক্তিপ্রদর্শন পূর্বক কথ! বল! কদাচ ন্ুস্থমন। লোকের কার্ধ্য 

হইতে পারে না। নিত্যানন্ন যে চির হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বিকৃত"মনা লোক 

ছিলেন তাহ! পাঠক বেশ জানেন। এস্থলে এ রোগের যে একতম লক্ষণ--এক 

বস্ততে বস্বস্তরের আরোপ অর্থাৎ অধ্য।দ (9195100) তাহা উপস্থিত হইয়াছিল। 

কেন ন! তিনি কাষ্ঠ দণ্ডকে মনুষ্নব্ধপে গ্রহণ ও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। 

গৌর[ঙ্গকে সর্বতোভাবে অনিষ্ট হইতে রক্ষ। কর। ও তাহার অসন্তপ্টিজনক বা 

ক্রেধোংপাদক কোন কাধ্য ন। কএ। তাহার ব্রত ব। অভ্যাস ছিল। অথ5 

এ ক্ষেত্রে তিনি হিষ্টিরিয়ার আবেশে (পরম বিহ্বল) অবস্থার সহলা তাহা 
ভূলিয়। গিয়! গৌরাঙগের সন্প্যাসাশ্রমের একই চিহ্টা নষ্ট করিয়। ফেলিলেন। 
ইহাতে গৌরাঙ্গ ক্রোধ করিয়। দণ্ডমাত্র সন্্ ছিল তাহাও গেল, অতএব তিনি 

একাই জগন্নাথ দর্শনে বাইবেন, এই প্রস্তাব করেন। 
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অঙ্খপর গৌরাঙ্গের ভাব-সজ্ঘীয় বিচিত্র লীল!-রহস্তের কিঞ্িৎ বিশিষ্ট আলো- 

চনা আবশ্তক। কেন না এস্থলে গোঁরাঙ্দে ভাব-সজ্ঘের যে পারম্পর্ধ্য 

উদ্দীপন ও উপশম ঘটিগ্লাছিল ততদ্বিষয়ে কিঞ%িৎ তলাইয়া অনুশীলন ন। করিলে 

গৌরালের ভাবময় চরিজ্রের বৈচিত্র্যাংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়! যায়, তাহা বাঞ্চনীয় নহে। 
মূল পাঠে জানা যায়, গৌরাঙ্গ গোপী-ক্ুলভ দাস্যভাবে ভাবিত হইয়া সম্প্রতি 

মত্তসিংহ গতিতে কমলপুর পর্যযস্ত আগমন করেন, তথ। হইতে জগমাথ মন্দিরের 

চূড়া দেখিবামাত্র মৃচ্ছন্বিত হইয়। পড়েন । তদনস্তর এ চুড়ায় দেখিতে 
পাইলেন কৃষ্ণ বালগো পাল মূর্তিতে হান্যমুখে তীহাকে দেখ| দিলেন। এই সময়ে 

তাহার বাৎসল্য অর্থাৎ দেবকীর ভাব মনে উদ্দিত হওয়ায় তিনি গ্লোকার্ধ রচনা 

করিয়া পাঠ করেন। পরক্ষণে বালকুষ্ণ মৃত্তি সহস৷ অদৃশ্য হওয়ায় তাহার এ বাৎ- 
সল্য ভাবের বিস্ব উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার চিত্তে পুব্ধবিরহজনিত রেশের 

তাব উদ্দিত এবং তাহার বাহ অভিব্যক্তি-_অতি-ক্রন্দন ও অত্যন্ত আছাড় খাওয় 

উপস্থিত হয়, এবং তিনি মন্দিরের চুড়ার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি এবং এ গ্লোকাদ্ধ 

পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হন | বল! বাহুল্য এই ভাবাস্তর নহস। উপস্থিত 

হওয়ায় তিনি শ্লোকের শেষার্ধ ভাগ আর পুরণ করিয়। উঠিতে না পারিয়! 
মান্দরের চূড়া দেখিতে দেকিতে প্লোকের এ পৃর্বাদ্ধই বারম্বার ম্সাধৃত্তি করিয়া 

চপিয়াছিলেন । এরূপ ভাবও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, তথন তাহার দেহে 

অপূর্ধব এক জাড্যভাব আশ্রয় করে, তাহার ফলে তিনি নিজ প্রবলিষ্ঠ দেহকে 

পূর্বের ন্যাম পরিচালন! করিতে সহসা অসমর্থ হইয়া পড়েন। অথচ ভিতর 

হইতে তাহার পূর্ববাবলদ্থিত বাৎসল্য ভাবের আবেগ তাহাকে মন্দিরা ভি মুখে 
অগ্রসর হইতে উত্তেজিত করিয়াছিল । এই পরম্পর-বিরুদ্ধ দ্বি-ভাবের 

যুগপৎ মিশ্রিত কার্যে গৌরাঙ্গের গমন-ক্রিয়া এক অপুর্ব আকার ধারণ 
করিয়াছিল। তিনি দণ্ডব করিতে করিতে ত্বাক1-বাক। ভাবে চলিয়া" 

ছিলেন, ভক্তগণ তাহাকে বেষ্টন করিতে করিতে যাওয়ায় আঠারনাল! পধ্য্ত 

৪ দণ্ডের পথ যাইতে তিন প্রহর লাগিয়াছিল। যদ্দি তিনি আকা-কাক! 

ন। গিয়া কেবল সোজ। ভাবে দণ্ডবৎ করিতে করিতে বাইতেন 
তাহ! হইলে ভক্তগণকে চতুর্দিকে বেষ্টন অর্থাৎ রক্ষা করিয়া চলার 

প্রয়োজন হইভ না, এবং তত অধিক সময়ও লাগিত না। অতএব উপলক্ষ 

১২ 
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হইতেছে গৌরাঙ্গ আকাবী।ক। ভাবে বুকে ছাটিয়াই কমলপুর হইতে আঠার- 
নালা উপনীত হইয়! থাকিবেন। এরূপ অন্থমান করিবার কারণ এই, 

স্শ্ুতোক্ত দ্বিবিধ প্রকার অমান্গষিক (নিদানোক্ত ভূতোন্মা্ব) রোগের (যাহ! 

হিষ্টিরিয়। বলিয়া আধ্যাত হয়) লক্ষণ (যাহা নিত্যানন্দের গ্রদঙ্গে প্রদর্শিত 
হইবে ) সর্পের স্তায় ভূমিতে বুকে হাট! এবং বিষম গমনের নির্দেশ আছে। এই 
উভয় ব্যাপার গৌরাঙ্গের বিভিন্ন ভাবাবেশের ফলে এককালিন হুইয়াছিল। অপর, 

জীবনী লেখকের বলিয়াছেন তিনি আঠারনালায় উপনীত হইলে তাহার 
“সর্বভাব' তিরোহিত হইয়। বাহ্ অর্থাৎ সংজ্ঞা হইয়াছিল । এই সর্বভাব থেকি 

[ক এবং তাহাদের পরিচায়ক বাহ লক্ষণািই ব| কিরূপ,তাহা তাহারা স্পষ্ট কিছু 

নির্দেশ করেন নাই । না করিলেও এ সর্বভাব যে কথিত ভাবসজ্ঘ তাহা সহজে 

উপলব্ধ হয়। সম্প্রতি উহ! নিবৃত্বাক্রম় হইলে গৌরাঙের সুঞ্ধ দাস্তভাব 

পুনরুদ্বীপিত হইয়া ক্রিয়াকর হওয়ায় তিনি পুনরায় মত্ত(সংহের ন্যায় গতি লাভ 
করিয়া জগন্নাথ মন্দিরে গিয়াছলেন। তৎপরেও তাহার উপযুণপরি ভাব- 

পরিবর্তন ব্যাপার চলিতে ছিল, তাহা পশ্চাৎ পরিলক্ষিত হইবে । 

বাস্তাবক গৌরাঙ্গ চরিত অগাধ অথব। গহন স্বরূপই বটে, কেন ন। হিষ্টিরিয়। 

রোগের আকার ভারঙায় মতে বি'বধ ও পাশ্চাত্য মতে অসংখ্য, এ ক্ষেত্রে 

গৌরাম্ব তিন প্রহর্কাণ মুচ্ছ।পন্ম 1হুলেন, উহাতে তাহার ঠতত্ত আদৌ ছিল 
না, সুতরাং বুঝতে হইবে এ মুচ্ছ। হট্টিরিয়ার সাধারণ মুচ্ছা। নহে পরন্ত বিশেষ 

মুচ্ছা। ইহ। পাশ্চাত্য আয়ুব্বেদের ভাষায় 000% ০01 170969719-228]01 বলিয়। 

অভিহিত হয়। গৌবার্ণ এ মৃচ্ছাভঙ্গে প্রকৃতিস্থ হইলে সকলের মুখে স্বীর় 

অবস্থ। অবগত হইয়া এই প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলেন যে, তিনি অতঃপর দর হুইতে 
জগন্নাথ দর্শন করিবেন, এবং তিনি কাধ্যেও তাহাই করিয়াছিলেন। ইহাতে 

স্গষ্ট প্রতীত হয়, তিনি আর আপনাকে আপান বিশ্বান করিতে পারিতেন ন। 

পরিশেষে হিষ্টিরিয়া রোগের বিশিষ্ট ন্বভাবস্থলভ আত্ম ও পর-প্ররণ। 

(৪০6০ ৪00 1)86810”80£86956107) ) পরম্পরাক্রমে যেরূপ আশ্চধ্যজনক ক্রয়! 

প্রকটিত করিয়। থাকে তাহার উৎকষ্ট দৃষ্টান্ত এস্থলে গৌরাঙ্গচরিতে দেখ। যায়। 
তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচন। (নয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। নিত্যানন্ন ভাবাবেশে 

বিহ্বল হুইয়া গৌরাঙ্দের দণ্ড ( তাহার অনুপস্থিতিতে ) ভার্গিয়৷ ফেলেন) ইহ! 
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গৌরাঙ্গ জানিতে পারিয়! তথ্প্রতি ক্রোধাম্বিত হইলেও নিত্যানন্দের ক্ষম। প্রার্থনা 
ও শরণাগতি ব্যঞ্জক বাক্যে বশীভূত হইয়া ভাবাস্তরগ্রস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন-- 

“একমাত্র সঙ্গ ছিল দণ্ড তাহাও কৃষ্ণ ছাড়াইয়া লইলেন” ৷ ত্দনস্তর সেই সঙ্গ- 

ত্যাগ-ভাবের ছলনা অবলম্বন করিয়! ত্বীয় সজিগণের ( নিত্যানন্দ উহাদের মধ্যে 

একজম) নিকট হইতে সময়ে সময়ে অগ্রগামী হওয়৷ যে চির অভ্যাস, তাহ? 

কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য নামমাত্র অনুমোদন লইয়া ক্রুতগমনে প্রবৃত হইয়া- 

ছিলেন। ইহার ,পরে জলেশ্বরে একাকী গিয়া শিবভাবে একান্ত আবিষ্ট ও 

মচ্ছান্বিত হইয়। বহুক্ষণ থাকার পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে তাগার ভাবাস্তর উপস্থিত 

হইল। তিনি তখন ভাবিলেন সঙ্গিগণের, বিশেষ হ: নিত্যানন্দের প্রতি ক্রোধ- 

বাঞক ,কোন কাধ্য করিলে নিজের ও ভক্তিধর্ম প্রচারের পক্ষে বিশেষ হানিয় 

সম্ভাবনা; অতএব তাহাদের প্রতি এক্ষণে আদর ও সস্তোষের ভাব প্রদর্শন 

করাই উচিত হইবে। এইক্প চিস্ত। করিতেছেন ইত্যবসরে নিত্যানন্দ গ্রতৃতি 

অনুচরবর্গ তথায় আপিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তখন গৌরাঙ্গ উহাদিগকে 
দেখিয়া আনন্দোতফুল্প হইয়া গ্রহণ পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং নিত্যানন্দকে 

কোলে করিয়! বিশেষভাবে বলিলেন--'তুমি কোথায় আমার সন্্যাসধ্ম সতত 

রক্ষা করিয়া! চলিবে তাহা না করিয়। আমাকে আরও পাগল করিতে চাও! 

যদি ওরূপ আর কোন কার্য কর তবে আমার মাথা খাও |” এস্থলে গ্রসঙগক্রমে 

বলি, ন্ুবুদ্ধি পাঠক! আমাদের গৌরাঙ্গের বিষ ব1 কৃষ্ণের অবতার হইয়াও 
আপনাকে পাগল বলিয়া অন্ভীতি এবং অধিকতর পাগল হইবার আশঙ্ক! 

মনে মনে পোষণ কর] কি নিতান্ত বিসদৃশও হাস্তোদ্দীপক নহে ? 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
[ সার্বভৌমের সহিত গৌরাঙলের নিভূতে বদিয়। কথেপকখন, সা্বতৌধকে দর্শন করিবার 

উদ্দেষ্তেই তাহার তথায় আগমন, তীহীর শরণাপন্ন হওয়া এবং ভীহার নিকট ম্বীয় আচার ব্যবহার 

সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা কর|। সার্ব্ব.ভীম তাহ!র পক্ষে মন্যাদাশ্রম শান্তর ও ব্যবহার বিরুদ্ধ, নিপ্য়ে- 

জরনীয় এবং প্রমাদনভভূত বলিয়। নির্দেণ করেন। পরস্ত তাহাতে অত্যন্ত কৃষ্ণভক্তি দেখিয়| তাহাকে 

প্রশংসাঁও করেন, তাহার উত্তরে গৌরাঙ্গ বলেন তাহাকে দন্ামী বলিয়। মনে না করুন, বস্তুতঃ তিনি 

কৃষ্ণবিরহে বিক্ষিপ্ত হইয়! শিখা হৃত্র ত্যাগ করিয়। বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। তৎপরে সার্ব্বভৌমের 
গ্রতি হাসিয়া! হাসিয়। চাহিয়! ভাহাকে মুগ্ধ করেন, তখন তিনি গৌরাঙ্গকে আশ্রম হিসাবে বন্য 

হুতরাং তৎকর্তৃক তাহার স্তব কর! বর্তৃব্য নহে বলেন, ইহাতে গৌরাঙ্স সার্ঘভৌমকে মায়। ত্যাগ 

করিতে বলেন এবং সর্ধবভাবে তাহার শরণাপন্ন হওয়ার কথা জামান । পরে ভাগবতে ভাহার মনে 

যে সকল সন্দেহ আছে তাহা ঘুচাইবার জন্য তাহার মুখে “আত্মারামাশ্চ যুনয়ঃ ইত্যাদি শ্লোকের 

ব্যাথ্য। শুনিতে ইচ্ছ1 করেন। তদনুসারে দীর্ব্বভৌম যতদুর সাধ্য ব্যাধ্যা করিয়। কৃষ্পদে ভক্তিই 

সকলের মূল এই সার কথ। বলেন, তৎপরে গৌরাঙ্গ এ শ্লেংকেয় অতিরিক্ত নুতন ব্যাখ্য। করায় সেই 

অপূর্ব ব্যাখ্যা মনুষা-শক্তির অতীত বোধে তাহাকে 'ঈহ্বয় বিহিত' বঙলগিয়। মনে করিলেন। 

এই সময়ে গৌরাঙ্গ হঙ্কার করতঃ তাঁহাকে বড় ভূজ মুগ্ি প্রদর্শন করিয়! বলেন “তো'ম।র বিচারে কি 

আমার সন্্যান গ্রহণের অধিকার নাই ? আমাকে সন্গ্যালী বলিয়া কি তোমার মনে হয় ন1? 

বাস্তবিক তোমার জন্ত আমি এখানে উদ্দিত হুইস্লাছি, তুমি বহু জন্ম আমার দাদ থাকিয়। জীবন 

ত্যাগ করিয়াছ, অতএব তোমাকে দর্শন দিলাম' ইত্যাদি বলায় সাব্বভৌম যুচ্ছ| গৌলেন, পরে 

গৌরাঙ্গ তাহার মন্তকে হাত দিলনা উঠ উঠ বলেন এবং কিছু সংজ্ঞ! হইলে তাঁহার বুকের উপরে 

গ| তুলিয়া দিলে তিনি এ প| দৃঢ়রূগে ধবিয়! আর্তনাদ ও রোদন করেন। এ সময়ে গৌরাঙ্গ 

তাহাকে বলিলেন, তিনি যেতাহার বিভূতি দেখিলেন তাহ! যেন তাহার পৃথিবীতে থাক পর্যন্ত 

কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন, ইত াঁদি, ইত্যাদি । ] 

গৌরন্বন্দর কিছুদিন আনন্দে কালযাপন করিতেছেন, টৈবাৎ একদিন 

সার্বধভৌমকে নিভৃতে লইয়া গিয়া বসিলেন এবং বলিলেন “শুন সার্বভৌম 
মহাশয়! তোমাকে মনের কথ! বলি, আমি যে জগন্নাথ দেখিতে আসিলাষ, 

তাহার যূল উদ্দেশ্য তুমি এখানে আছ। জগগ্নাথ কি আমাকে কথ! বলিবেন? 

তুমিই আমার সমন্ত বন্ধন ছিয় করিবে, কেন ন। কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি তোমাতে 
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বিস্তমান। তুমিই কৃষ্ণ-প্রেম*্ভ্কি দিতে পার, সেই হেতু আমি তোমার শরণ 
লইলাম, ষাহ। ভাল হয় তাহা কর। আরআমি কি বিধিতে চলিব,কিরূপে থাকিব, 

এ সংসারকৃপে আর না পড়ি, এই কলের উপদেশ অকপটে দাও, আমি 
সর্ববথ। তোমারই জানিবে।' গৌরাজ এইরূপ বন্ছবিধ ছলন! করিয়! সার্ববভৌর্কে 
বলিলেন। এদিকে সার্বভৌম তীছার মর্ম (নিগুঢ় অভিপ্রায়) না বুঝিতে 
পারিয়৷ সরল ভাবে ইহ! বলিয়াছিলেন। বুঝিলাম “তুমি যাহা যাহা বলিলে 
তৎসমস্ত তোমার ভাল । তোমাতে যে ভক্তির উদয় হইয়াছে তাহা? অতীব 

অপূর্ব্ব এবং উহ! তোমার* উপরে কৃষ্ণের কৃপায় হইয়াছে । তবে তুমি যে 

একটী কার্য করিয়াছ, তাহ ব্যবহার বিরুদ্ধ, তুমি “পরম সুবুদ্ধি” হইয়! কি 

জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ? বিচার করিয়া বুঝ সন্নাসে কি আছে? প্রথমে 

ত উহ! ছারা লোক অহঙ্কারে বন্ধ হয়, দণ্ড ধারণ করিয়! আপনাকে মহাজ্ঞানী 

মনে করে, সে কাহার কাছে হাত যোঁড় করে না, যাহার পদধূলি লওয়া “দেবের 

বিহিত তেমন লোক নমস্কার করিলেও ভীত হয় না। অতএব অহঙ্কারজনক 

সম্যাসন্ধর্থথ কাচ ভাল নহে। বুঝ ভাগবত কিরূপ বলিয়াছেন | ব্রাঙ্গণাদি 

চগ্ডাল ও কুকুর পর্য্যন্ত সকলকে সম্মানের সহিত নমস্কার করিবে ইহাই বৈষ্ণব 
ধন্ম। বযাহার। এরূপ না| করে তাহারা ধর্মধ্বজী মানত্র। তাহাদের শিখাসুত্র 

“ত্যাগ করিয়া কেবল এই লাভ হয় --মহা মহ। ভাগের! নমস্কার করে। আৰ 
শুন, ইহাতে কিরূপ বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধি ক্ষয় হয়, 

"জীবের শ্বভাব-ধন্ম ঈশ্বরভজন | 
তাহ ছাড়ি আপনারে বোলে “নারায়ণ” ॥ 

গর্ভবাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা । 
যাহার প্রসাদে হেল বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা! ॥ 

বার দাশ্ত লাগি শেষ অজ তবরম]। 

পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা ॥ 

সুষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার দাসে করে। 

লাজে। নাহি হেন প্রভু” বলে আপনারে ॥ 

নিদ্রা হেলে আপনাকে ইহাও না জানে । 
আপনারে “নারায়ণ বলে হেন জনে ॥” 



&৪ গৌরাঙ্গলীলাশরহস্থ | 

আর, শ্রীৃষ্চ জগতের পিত।, তাহাকে যে ভক্তি করে সে স্ুপু হয়, যে 
নিষ্ষাম হুইয়। কৃষ্ণ ভজন করে, তাহাকে যোগী সন্ন্যাদী বল! যায়, পক্ষান্তরে 

বিষক্রিয়া ন! করিয়া পরান্ন খালে তাহা কিছু নহে, ইহা শান্তর বধেন। যাহাতে 

ঈশ্বরে প্রীতি জন্মে তাঁহাকে ধর্মকর্ম ও সদাচার বল! সর্বসম্মত এবং তাহাকেই 

বিষ্য! মন্ত্র অধ্যয়ন বলি, তাহা কৃষ্ণ পাদপস্মে মন স্থির করায়। কৃষ্ণ সকলের 

জীবন ও জনক,ধে জনহেন কুষ্ণ না ভজে তাহার সকল ব্যর্থ হয়। ইত্যাদি বলিয়। 

শেষে বগিলেন, সন্ন্যাসী হইয়৷ মাথা মুড়াইয়। কি ফল? তবে তুমি কেন এ 

পথে প্রবিষ্ট হইয়াছ? যদি বল রুষ্ণ ভক্তি যোগে লোক উদ্ধার করিবে তবে 

শিখাস্থত্র ত্যাগ করিয়া কি লাভ? আর যদ্দি বল মাধবেন্দ্র আর্দি মহাভাগ 

সকল এরূপ করিয়াছেন, কিন্তু তোমার এ সময় উহাতে কিরূপে অধিকার 

হইল? তাহার! 'গ্রামার্স+ (গার্হস্থ্য সুখ ) ভোগ করিয়া! যথা সময়ে সম্্যাস 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর তুমি সবে যৌবনে প্রবেশ করিয়াছ কিরূপে তোমার 

সন্ন্যাসে অধিকার হইবে? পরমার্থ বিষয়ে সন্স্যাস তোমার কি করিবে? 

তোঁমাঁর শরীরে যেরূপ ভক্তি হইয়াছে তাহা যোগেন্্াদিরও দুর্লভ “তবে কেন 
করিয়াছ এমত প্রমাদ?” তখন গৌরাঙ্গ ইহ৷ শ্ুনিয়। স্থখী হইলেন ও বলিলেন) 
“প্রভূ বোলে *শুন সার্বভৌম মহাশয় । দন্াপী আমারে নাহি জানহ নিশ্চয় ॥ 

কৃষ্ণের বিরহে মুঞ্চি বিদ্ষিপ্ত হইয়।। বাহির হইন্ছু শিখাস্থত্র মুড়াইয়। ॥৮  * 
সন্ন্যাসী করিয়। জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি । কপ কর যেন মোর কুষ্ণে হয় মতি ॥ 

সার্বভৌমের প্রতি তিনি চাহিয়।৷ চাহিয়। হাসিলেন তখন সার্বভৌম মায়া- 

মুখ হইয়! কিছু বুঝিতে পারিলেন না। পরে গৌরাঙ্গকে বগিলেন, “তুমি আশ্রম 
হিসাবে আমার অপেক্ষা বড়, সে জন তুমি আমার * বন্দ হইতেছ ; অতএব তুমি 

যে আমাকে শ্তব কর তাহা যুক্ত নহে, ইহাতে পাছে আমার অপরাধ হয় 

গৌরাঙ্গ বলিলেন, “তুমি ও সকল “মায়” ছাড় আমি স্বর্ধভাবে তোমার "ছায়া, 
লইলাম।* এইস্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, গৌরান্দের এ লীলা কে বুবিবে? 
পরে গৌরাজ বলিলেন, আমার একটী মনোবাঞ। আছে তাহা! এই,--"তোমার 

শ্ীমুথের ভাগবত শুনা, আমার মনে ধত সংশয় আছে, তোম1 বিন! কাহার সাধ্য 
তাহ! ঘুচাইবে ?' সার্বভৌম বলিলেন, আমি জানি তৃমি সর্ধবিষ্তায় প্রবীণ, 
ভাগবতের অর্থ তুমি এমন কি জান ন! যে, তাহ! আমি বুঝাইব | তবে সঙ্জনের 
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নিয়ম এই যে, পর পর ভক্তির বিচার করেন। অতএব বল দেখি, ভাগবতের 
কোন্ স্থানে ভোমার সন্দেহ আছে, আমি যথাশক্তি তাহার ব্যাখ্য। করিব। 

তথন গৌরাঙ্গ ঈষৎ হাপিয়। ভাগবতের এই শ্লোক উপস্থিত করিলেন," 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ে! নিগ্রপ্থ। অপুযুকক্রমে | 

কুর্বস্তযহৈতুকীং ভক্তিমিথভ্ৃতগুণে! হরিঃ॥ ১1৭১০ 

সার্বভৌম এই শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া উহার মশ্মার্থ প্রকাশে 
বলেন যথা--“কৃষ্ণ পদে ভক্তি যে সভার মুলতত্ব” ইত্যাদি । তদনস্তর 'আর শক্তি 
“নাই” বলিয়৷ নিরস্ত হইলেন। তখন গৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “তুমি যাহা 
ব্যাখ্য। করিলে সকলই নতা; এক্ষণে আমি কিছু ব্যাখ্য। করি, বিচার করিয়া দেখ 

ঠিক হয়কি না? সার্বভৌম তাহার অপূর্ব ব্যাখ্য। শুনিয়। অত্যন্ত বিম্মিত হইয়া 

মনে করিলেন-_ মন্ুষ্তের শক্তিতে কি আরও অর্থ করা সম্ভব? অতএব ভাবিলেন 

“ইনি কিব1 ঈশ্বর বিদিত?ঃ গৌরাঙ্গ এ ক্পোক ব্যাখ্যাকালে হুঙ্কার করিয়৷ যড়ভুজ 
আবতার-মুত্তি প্রদর্শন করিয়! বলিলেন, সার্বভৌম! তোমার বিচারে আমার 

কি সম্স্যাসে অধিকার নাই? আমি যে সন্গ্যাসী, ইহা কি তোমার মনে হয়? 

বাস্তবিক “তার লাগি এথা আমি হইলু' উদ্নয়' । আর বহু জন্মে আমার প্রেমের 

দাস থাকিয়া তুমি জীবন ত্যাগ করিয়াছ, আমি সাধু উদ্ধার ও ছুষ্ট বিনাশ 
করিয়াছি, অতএব তোমাকে দর্শন দলঃম। তোমার কোন চিন্তা নাই, এন্সণে 

আমার স্তব পড়। তখন অপুর্ব তেঞ্জোময় ষড়ভূজ মুত্তি দেখিয়। সার্বশোৌম 

মুচ্ছ1 গেলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ আনন্দে হুঙ্কার ও গঞ্জন কারতে লাগিলেন, 
পরে উঠ বলিয়! সার্ববভৌমের মস্তকে হাত দিলেন, তাহাতে সার্ধভৌমের চেতনা 
হইল বটে, কিন্তু বাক্য ক্ফুত্তি হইল না, এই সময়ে গৌরাঙ্গ তাহার বুকের উপরে 

পা তুলিয়া! দিলেন, সার্বভৌম এ প৷ দৃঢ় করিয়া ধরিয়া 'কান্দিতে লাগিলেন এবং 

চিত্ত চোর পাইলাম বলিলেন।-_-( “আজি সে পাইন চিত্ত চোর বলি কান্দে।”) 

পরে এ প ধরিয়া আর্তনাদ করতঃ রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, 

তুমি অধমের গ্রতি দৃষ্টিপাত কর, তোমার “অচিন্ত্য শুদ্ধমন্্' না জানিয়। আমি 
মহাপাপী তোমাকে ধর্মশিক্ষ। দিয়াছি, এক্ষণে তুমি তোমার চরণে প্রেমভক্তি 

আমাকে দাও । এইস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, সার্বভৌম এ পা ধর] অবস্থায় 

শত ফ্নোক রচনা! করিয়া তাহা পুনঃ পুন; আবৃত্তি করত স্তব করিয়াছিলেন । 
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ইছার পরে গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন,--গুন সার্বভৌম! তুমি আমার পার্ধদ 

বিধায় আ মার এত সম্পদ দেখিলে, তোমার জন্তই এখানে আপা, তুমি আমার 

যাহ। কিছু প্রকাশ অর্থাৎ বিভূতি দেখিলে তাহা আমার পৃথিবীতে থাক পধ্যন্ত 

সংগোপনে রাখিবে। আর নিত্যানন্দকে আমার দ্বিতীয় দেহ বলিয়! জানিবে, 

তাহার পাদদ্বর় ভক্তি পূর্বক ম্নেব! করিও ॥” ইহার পরে গৌরাঙ্গ আপন এখধ্য 

(ষড়ভুজ ) স্বরণ করিয়] রহিলেন। তখন 

“চিনি নিজ প্রভু সার্বভৌম মহাশয় । 

বাহ আর নাহি হল পরমানন্দময় ॥” 

অর্থাৎ সার্বভৌম পুনরায় মুচ্ছণপন্ন হইলেন। 

এইনূপে সার্বতৌমকে “উদ্ধার” করিয়! গৌরাঙ্গ নীলাচলে নিরবধি নৃত্যগীত 
করিয়া কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে দিন রাত্রি কীর্তন করিয়! বেড়াইতে লাগিলেন 

নীলাচলবাসীরা সকলে এই “অপূর্ব দৃশ্ঠ দেখিয়া উচ্চরবে হরি হরি এবং 
গৌর1ঙকে*সচল জগন্নীথ* বলিতে লাগিল। যে দিকে যান সেই দিকে হরিধ্বনি 
হইতে লাগিল এবং সকলে তাহার পায়ে পড়িয়া পায়ের ধূল। লইয়া আনন্দ অন্গভব 

করিল। এই স্থানে বৃন্দাবন দান গৌরাঞ্গের অবস্থ। যেন্ধপ স্থন্দরভাঁবে 

বর্ণন! করিয়াছেন তাহার রূপান্তর না করিয়া অবিকল উদ্ছত্র হইতেছে। যথা_- 

“কিব সে বিগ্রহের শৌন্দর্ষোর অনুপম । দেখিতেই সর্ধচিত্ত হরে অবিরাম ॥ 

নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধার। শ্রীনয়নে । হরেক নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে ॥ 
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর । মত্তসিংহ জিনি গতি মন্থর সুন্দর ॥ 

পথে চলিতে ও ঈশ্বরের বাহ্ নাই। ভক্তি রসে বিহরেন চৈতন্য গোসাগ্রিত &৮ 

কিছুদিন পরে পরমামন্দ পুরী তীর্থ-পর্ধ)টন করিস এখানে আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া সন্ত্রমে উঠিয়। পরম আনন্দে 
স্তব করিয়। নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বানু তুলিয়া হরি হরি বলিমা 

তীহায় উদ্দেশে এইরূপ বলিলেন, পরমানন্দ পুরীকে দেখিয়। আজ আমার লোচন 

ও জন্ম ধন্ত হইল, আমার সর্বধন্শ এবং সন্ন্যাস নফল হইল) আজ “মাধব 

( পুরী ) আমার নিকটে প্রকাশিত হইল । ইহ! বলিয়! পরমানন্দ পুরীকে কোলে 
লইয়। তাহার অঙ্গ নয়নজলে সিঞ্চন করিলেন। পরমানন্দ পুরী ও গৌরাঞ্জকে 
দেখিয়া 'আত্ম-বিস্বৃত” হইয়া রহিলেন। কতকক্ষণ পরে উভয়ে উভয়কে প্রণাম 
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করিলেন। পরে গৌরাঙ্গ পরমানন্দকে পাইয়। আনন্দে পার্ধদ করিয়! রাখিলেন। 

তিনিও তাঁহাকে পাইয়া নিজ প্রভূ বোধে তাহার সেবাপর থাকিলেন। 
কতকদিন পরে সঙ্গীতপটু দামোদর স্বরূপ আপিয়! গৌরাঙ্গের সঙ্গ লইলেন। 

এরপে ক্রমে ক্রমে বঙ্গীয় ও উৎকলের ভক্তগণ তথায় আসিয়া মিলিলেন এবং 

সকল ভক্তের সহিত গৌরাঙ্গ কীর্তন করিতে লাগিলেন। এস্থলে বৃন্দাবন দাস 
নিত্যানন্দের চরিত কিছু বর্ণন করিয়াছেন, যথ।--“মহাবীর নিত্যানন্দ চৈতন্তের 

রসে পরম উদ্দাম (উন্মত্ত ?), একস্থানে স্থির থাকেন না, জগন্নাথ দেখিয় 

ধরিতে যান, পড়িহারিগণ তাহাকে নিবারণ করিতে পারে না, একদিন তিনি 

স্ববর্ণ সিংহাসনে উঠিম্ন! বলরামকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন, উঠিতেই পড়িহারী 
তাহার হাতে ধরেন, তিনি তাহাকে ৫1৭ হাত দূরে ফেলিয়। দিয়! বলরামের 

গলার মালা আপনার গলায় পরিলেন এবং পরে গঞজেন্দ্র-গমনে চলিয়৷ গেলেন। 

তখন পড়িহারী উঠিয়া ভাবিল এ অবধূতের শক্তি অলৌকিক, কেন না আমি 

মত্তহস্তী ধরিয়া রাখিতে পারি আমাকে কিন! এ ব্যক্তি তৃণ প্রায় দূরে ফেলিয়। 

দিল! তদবধি পড়িহারী নিত্যানন্কে দেখিলেই বিনয় প্রদর্শন করিতেন। 

কিছুদিন পরে গৌরাঙ্গ সমুদ্র তীরে এক রম্য স্থানে গরিয়৷ আনন্দে বাস 

করিলেন। একদিন গৌরাঙ্গ সমুদ্রকুলে জ্যোৎামযী রাত্রি, দক্ষিণ পবন, সর্ববা 
ও মস্তক চন্দনে চর্চিত ও বক্ষঃদেশ মালায় শোভিত অবস্থায় বসিয়। সতত হরে 

কৃষ্ণ নাম করিতেছিলেন, চতুর্দিকে অনুচরগণ ফেড়িয়াছিল। সহস। তরঙ্গের 
প্রতি দৃষ্টি করিয়! হাসিয়। বলিলেন, 

| “গঙ্গা! যমুনার যত ভাগ্যের উদয়। 

এবে তাহ! পাইলেন সিন্ধু মহাশয় ॥ 
পূর্ব্বোক্তরূপে অন্থচর সহ তিনি সমুদ্রতীরে বাস এবং পরম বিরলে. সমস্ত 

রাত্রি কীর্তন করেন। 'তাগুব-প্ডিত' ( নৃত্যকুশল ) গৌরাদ্দ নিজ প্রেমরসে 

€ ভাবাবেশে ) নৃত্য করেন, ভক্তগণ এরূপ নৃত্য দেখিয়! মুখে ভাসেন। এই 
মুময়ে তাহার রোমহ্, অশ্রু, কম্প, হুঙ্কার, গঞ্জন, হ্যেদ এবং দেহে ক্ষণে ক্ষণে 
বন্বিধ বর্ণ পরিবর্তন হইত, বৃন্দাবন দাস এইস্থলে এইরূপ বলিয়াছেন-. 

"যত ভক্তি-বিকার সকল একেবারে। 
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রতুর শরীরে ॥ 

১৬ 



৯৮ গৌয়াঙ্গলীলা-রহস্ত 

যত ভক্তি বিকার-_সভেই মৃর্তিমন্ত | 
সভেই ঈশ্বরকল।--মৃহ! জ্ঞানবস্ত | 

আপনে ঈশ্বর নাচে বৈষ্ণব-আবেশে। 

জানি সভে নিরবধি থাকে প্রভৃ-পাশে ॥ 

অতএব ভিলার্ধে। বিচ্ছেদ প্রেম-সনে ! 

নাহিক গৌরাঙ্গ ন্দরের কোনো ক্ষণে ॥৮ ইত্যাদি । 
গৌর! এইরূপে ভাবাবিষ্ট হইয়৷ সমস্ত রাত্রি সমুদ্রতীরে “অতি মনোহর 

নৃত)” করেন। গদাধর নিরবধি তাহার সঙ্গে থাকেন, কি ভোজনে, কি শয়নে, 

কি পধ্যটটনে সর্বদা সেবা করেন ও তাহার কাছে ভাগবত পাঠ করেন। 

গেরাঙ্গ ভাগবত শুনিয়। প্রেমরসে মত্ত হন। 

একদিন তিনি পরমানন্দ পুরীর বাটাতে গিয়া তাহার নিকট বপিয়৷ পরস্পর 

কঞ্$কথ। আলাপ করিতে করিতে পরমানন্দদের কূপের জল তাল নহে-_কাদ৷ 
ঘোলার মত, এই কথ শুনিয়া গৌরচন্দ্র হায় হায় করিয়া ৰলিলেন, 

জগন্নাথের কৃপায় এ কুপের জল অপয় হইয়াছে, কেন না এ জলম্পর্শ করিলে 

লোক সর্বপাপ হইতে মুক্ত হুহয়! যাইবে। এই বলিয়৷ উঠিয়া দুই হাত তুলিয়া 

বলিলেন 'মহাগ্রভূ জগন্নাথ! তুমি এহ বর দেও যেন তোমার আজ্ঞায় পাতালের 

ভোগবতী গঙ্গা! এই কুপের ভিতর প্রবেশ করেন । উভ্তগণ ইহ! শুনিয়! 

উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে গৌরাঙ্গ বাসায় চলিয়া! গেলেন। 

পরদিন প্রভাতে সকলে দেখিল এঁ কূপ নিম্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ভক্তগণ 

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেয়! হরিধ্বান করিতে লাগিল, পুরী-গোসাঞ্চি ও 

আনন্দে “অচেতন” হইলেন। গৌরাঙ্গ এ কূপের জল নির্মল হইয়াছে শুনিয়া 
পরমানন্দের বাটাতে আনিয়া এ কূপের মাহাত্মা বর্ণন, মহা আনন্দে উদ্ধার জলে 
সান ও এ জল পান কফাঁরলেন। পরে ভক্তগণকে বলিলেন “পরমানন্দ পুনীর 

প্রীভিতে আমি পৃথিবীতে আছি, ইহা! নিশ্চয় জানিও, তাহার সাহত আমার 

কোন গ্রভেদ নাহ, তিনি আমাকে বিক্রয় করিলে বিক্রীত হই, যে এই পু্ী-, 
গোনাঞ্িকে একবার দেখে, সে কৃষ্ণের গ্রেমন্পাত হয়। এইরূপ বলিয়া 

ভক্তের মান ৰাড়াইয়৷ তিনি বান।য় চলিয়। (গেলেন। 

( চেতন্ত ভাগবত, অস্ত্যখও, তৃতীয় অধ্যায়ের কতকাংশ। 



মন্তব্য-_ 

বর্তমান পরিচ্ছেদে বিবৃত গৌরাঙ্গ-চরিত প্রণিধান পূর্ববক বিবেচনা করিয়া" 
দেখিলে ইহ! স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ এবং মুস্তি-দর্শন 

অবধি ভাবা[বিষ্ট গৌরাজের মাঁনলি ক-রোগ ( হিষ্টিরিয়]) যেস্ধপ শেধ পরিণতি 

দিকে দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, তাহার রোগ-সঞ্জাতন্বভাব৪] (11786971081 

02:2069: ) মেইরূপ পরিবর্তিত-পারিপার্থিক অবস্থ। লাভে তদীরন ভাবনজ্বে 
উদ্দীপনায় অক্পঞ্জনগণের চিত্তমুগ্ধকর বিবিধ নৃতদনৃহন কার্ষেতীহাকে নিয়োজিত 
করিপ্নাছিগ্ন। পরন্ধ দেখা যায় এই সমস্ত গৌরাঙীয় ব্যাপার টবজ্ঞানিক-জ্ঞাঁন- 
বিরহিত অথচ তদীয় অবতারত্বে দৃবিশ্বাপী স্ুপ্রসিদ্ধ ভক্ত জীবনী-লেখক ছয় 
্বশ্ব উদ্দেখা-সিদ্ধির উদ্দেশে গৌরাঙ্গ চরিত এন্ধপ কবিত্বপূর্ণ মনোমুগ্ধকরী 
ভাষার পরিচ্ছদে সমাবুত কিমা প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন ধে, তা! ভাবপ্রবণ 
সাধারণ এবং গৌরাঙ্গবৈষ্ণব সমাজে গোঁরাঙ্গীয় অবতার-লীলা রূপে পরিগৃহীত 
হইয়া আসিয়াছে। তন্মধো কয়েকটি স্থল অধুনা এই মন্তব্যে বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য মনে করিয়া আমর! প্রধানত: সার্বভৌম সহ গৌরাঙ্গের প্রথম মিলন- 
প্রসঙ্গ এবং অপর ছুই একটা বিষয় অবলম্ঘনে এস্থলে পূর্ববৎ বৈজ্ঞানিক-প্রণালী 
সহায়ে উপরি উক্ত পরিস্দ ষথাপাধা অপসারিত করিয়া পাঠকগণকে দেখাইবার 
চেষ্টা করিব ষে আমাদের গৌরাঙচরিত্র প্রকৃত কিরূপ ।__ 

প্রথমতঃ | সর্ববভৌম-প্রসঙ্গ । আমরা “সার্বভৌম” * এই বিস্তাগৌরবাত্বক 

* সার্্বতৌসের পূর্বন্জীবন বৃত্তান্ত আমাদের দকলের পরিজ্ঞাত হওয়| স্পৃহধীয় হইলেও তাহ। 

এক্ষণে জানিবার উপায় নাই। ভক্ত বৃন্দাবন দাদ (গৌরাঙ্গের আদি জীবনী লেখক) শ্বীর গ্রন্থ 

চৈতভ্ত-তাগ্রবতের মধ্যে তাদৃশ প্রধান ব্যক্তির পিতার মাম-_মহেষ্বর বিশারদ, ভ্রাতা 

বিভাবাচম্পতি এবং নদীয়ায় দেবেন্দ্র পণ্ডিতের সন্্িকটবাসী-ভিন্ন আর কোন প্রয়োজনীয় পরিচয় 

প্রান করেন নাই। এমন কি, তাহায় পিতৃদত্ত নামটা পর্যন্তও লিপিবদ্ধ করি! যান নাই। তিনি 

কোন্ মময্ধে এবং কি কারণে পিতৃবানস্থান পরিতাগ করিয়। স্্া-কন্ত। লইর়। পুরীধামে আসি 

বাম করিতেছিলেন এবং তীাহায় বিবাহ কোধার ব1 কাহার কন্যার সহিত ঘটিপাছিল 

বৃন্দাবন দন তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। এদিকে বিশ্যক্নের বিষক্প, পরবর্তী জীবনী লেখক 



১৩৩ গৌরাঙ্গলীলাশ্রহস্থয | 

উচ্চ-উপাধি হইতে অনায়াসে অস্মান করিয়। লইতে পারি যে, তাহার 

একাধিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা থাক! সম্ভব ছিল। পরস্ত তিনি ভাগবত শাস্ত্রে 

ষে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন ভাহা গৌরাঙ্গ কত ভাগবতীয় ষে কোন সন্দিথ 
স্থানের ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তত থাকায়, বিশেষতঃ বক্ষ্যমাণ “আত্মারাম্ 

মুনয়ঃ, ইত্যাদি কঠিন গ্লোকের জয়োদশ প্রকার ব্যাখা! অনর্গল প্রকাশ 
করায় প্রমাণিত হয়। যাহা হউক তিনি যে একজন অটত্বৈতবাদী প্রপিদ্ধ 
অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাও উপলব্ধ হয়। ইহা অপভ্ভব নহে যে, সার্বভৌম 

গৌরাঙচন্ত্রের নাম, আকৃতি, প্রকৃতি এবং নদীয়ায় সম্প্রতি এ নামের এক 
নবীন বৈষ্ণব জঙ্গ্যাপ-ধর্খ গ্রহ্ণাঁনন্তর পুরীধামে আগমন করিতেছেন, ইহ 
লোকপরম্পরায় অবগত ছিলেন। পরস্ত এযাবৎ গৌরাঙ্গীয় অবতারত্বে যে তাহার 

আস্থা! জন্মিয়াছিল, ইহার কোন প্রমাণ জানা যায় না। একদিন এই শাস্্াভিজ্ঞ 
প্রবীণ সার্বভৌম জগন্নাথ-দর্শনার্থ মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন এমন সময়ে পশ্চাৎ 

পরিচীয়মান এক স্থদীর্ঘ-দেহ,সুন্দর এবং প্রিয় দর্শন এক যুবককে সহসা সম্মুখে 
ুচ্ছর্ণপন্ন এবং তদবস্থায় পড়িহারী কর্তৃক গ্রহ্ৃত হইবার উপক্রম দেখিয়! তৎক্ষণাৎ 
্বতঃপ্রবৃত্ত হই! তাহাকে প্রহার হইতে রক্ষ/! করেন। তদনস্তর সঙ্জিবিহীন 

স্থুতরাং অসহায় এ কমনীয় যুব! পুরুষের মৃচ্ছণ ভঙ্গ হইতে বিলম্ব আছে বুঝিয়া 

কারুণ্য বশাৎ তাহাকে নিজ বাঁটীতে লইয়৷ গিয়া! যথোচিত সেবা শুশবষা করিয়া 
জ্ঞা লাভ করাইয়াছিলেন। এদিকে গৌরচন্ত্র বাহাজ্জান লাভ করিয়৷ গুথমে স্বীয় 

পূর্ববাবস্থার কথা নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাস! করিয় জানিয়াছিলেন,পরে যখন নিত্যানন্দ 
তাহাকে বলিলেন 'এই সার্ধভৌম ভট্রাচার্য তোমাকে 'নমন্কার করিতেছেন 

তখন তাহ! শুনিবামাত্র গৌরাঙ্গ আন্তে ব্/ন্তে সেই প্রাচীন সার্ধভৌমকে কোলে. 

করিয়াছিলেন । (আস্তে ব্যন্তে গ্রভু সার্ধভৌমে কোলে করে ।) পাঠক গৌরাঙ্গের 
শ শিপ 

প্রদিদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণনাদ কবিরাজও ্থীয়গ্রস্থ-__চৈতন্য-চরিতামৃতে সার্ববভৌমের সম্বন্ধে তাদৃশ আড়ম্বর- 

পূর্ণ প্রদঙ্গ বিশ্বাত্ত করিলেও তাহার শ্যালক গোগীনাথ আঁচার্যয ও পুত্র চন্দনেশ্বরেয নামৌল্পেখ ভিন্ন 

তীয় পূর্ধবঙ্গীবনের বিশেষ কোন বিষয়ের পরিচয় দেন নাই। অল্প দিন গত হইল, এ গ্রন্থের 

আধুনিক টীকাকার অঙ্থৈত-বংশোত্তব রাধিকানাথ গোথামী, জানি ন। কোন্ প্রমাণ হইতে, 

সার্ধভৌমের পিতৃ দন্ত “বাহুদেব' ন!মটা প্রকাশ করিয়াছেন । 

| (১৩২* সনের প্রকাশিত চৈতচ্য চরিতামুতের মধ্যলীল! ৬ষ্ঠ প, দ্রষ্ব্য।) 
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এই ঘয়োবৃদ্ধ অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াই হঠাৎ তাহাকে কোলে লওয়। 
ঘা আলিঙ্গন করা কি স্বাভাবিক আচরণ মনে করিতে পারেন? কদাঁচ নহে। 

বাস্তবিক এরূপ সম্ঃ-পরিচিত ব্যক্তিকে স্থপরিষ্টিত বৈষ্ণব বা আত্মীয় বোধে 

উ্রাহার সহিত সেই ভাবে আলাপ ও তোবমোদজনক বাক্য প্রয়োগ রোগ-ধর্মে 

গৌরাঁজে ইতিপূর্বে অনেকবার পরিলক্ষিত হইয়াছে । এস্থানে তাহাই 
পুনরভিনীত হইল মাত্র । অন্য পক্ষে সার্বভৌম এমতাবস্থায় 'নিত্যানন্দের প্রেরণার 

অধীন হইয়া গৌরাঙ্গকে যখা-অভাল অগ্রে নারায়ণ বলিয়া অভিবাদন করিয়া- 

ছিলেন। আর ইতি পূর্বে শ্রীমন্দিরে মৃচ্ছিতাবস্থায় গৌরাঙ্গ-দেহে যে পুপকাদি 
বন্ুতর ভক্তিবিকার লক্ষণ ('স্থলে সার্বভৌমের আযুবিতায় তাদৃশ পাণ্ডিতা না 

থাকাই সম্ভব মনে করা যাইতে পারে) দেখিঘ়াছিলেন তাহার সংস্কার তাহার মনে 

এধাবৎ স্বগুভাবেই রহিয়াছিঙ্প | পরে যখন গৌরাঙ্গ স্বীয় সন্ন্যাসাশ্রমের কর্তব্যতা 

সম্বদ্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করেন তখন সার্বভৌম প্রথমে সাধারণভাবে 

সন্র্যাসাশ্রম ও সন্স্যাসীর গ্রতি বু দোষ প্রদর্শন করিয়া পশ্চাৎ ভক্তিমার্গের ও 

ডক্তিসাধনার গ্রশংস। করতঃ, বিশেষ করিয়া গৌরাঙ্গের পক্ষে এ সন্ন্যাস অবলম্বন 
যেলানা কারণে অবৈধ ও পগ্রমাদের কার্য হইয়াছে তাহা কীর্তন করেন। পরস্ত 

পরক্ষণে যখন জগন্নাথ মন্দিরে পূর্বদৃষ্ট গৌরাজ-দেহে উৎকৃষ্ট ভক্তি-লক্ষণের কথা 
তাহার চিত্তে জাগরিত হইয়া উঠিল তখন দৈন্তভাব তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার 

করিয়াছিল, উপলব্ধি হয়; কেন না তিনি এই সময়ে অতর্কিতভাবে গৌরাঙ্গকে 

বলিয়াছিলেন “তুমি এক্ষণে সন্ন্যানী অতএব আমাকে তোমার স্তব স্তরতি করা 

উচিত হয় নাই, যেছেতু তুমি এক্ষণে উচ্চ আশ্রমী হইয়া আমার «বন্দ্য” 
হইতেছ। সেজন্ব তোমাঁকে নিন্দা করায় আমার অপরাধ হইয়াছে” ইত্যার্দি। 
গৌরাঙ্গ সার্বভৌমের এইরূপ উক্তিতে এক নিশ্বাসে ছুই পরম্পর 
গাব-বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু উচ্থার প্রথমাংশের অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ- 

বিষয়ক তিরম্কারের কোন সহুত্তর দেওয়। তাহার পক্ষে সম্ভব ছিলনা বলিয়া তখন 

তিনি নীরব ছিলেন। পরস্ত তদীয় উক্তির শেষাংশে সার্বভৌমের স্বভাব-সথলভ 

বিনয়ভাব প্রকাশ এবং তাহার প্রতি, আস্তরিক না হইলেও, ব্যবহারিক হিসাবে, 

সন্মান "প্রদর্শন করায় *স্থচতুর গৌরাঙ্গ বুঝিতে পারিলেন যে, সার্বভৌমের 
ট্িষেরপ মাননিক দুর্বলতা আছে তাহাতে তিনি তাহাকে স্বীয় এন্দরজালিক শব্ির 



৯৭২ গৌযাজজীলা-নাহন্য 
জধানেসহত্থে নিক আপন সননযাস-গ্রহণ অঠবধ হইলেও ভাছাতে তাহাকে জানা, 
বান্ করিতে পীরিবেন। ফলে তাহাই ঘটয়াছিল,-স্তিনি একদিন সার্বাভৌীনকে 
কৌশলে মিভূতে লইয়! গিয়। তাহার প্রতি চাহিয়। ও হাসিয়া প্রশংস! চক বাঁকা 
বিল্তাস এবং স্বীয় দৈন্ত-জ্ঞাপক-উক্তি প্রয়োগ (ভাবপ্রেরণা) করিয়া শেষে বলিলেন, 

আমার ভাগবতে অনেক সংশয়স্থল আছে, যাহার সমাধান অন্ত কাহারও নিকট 

হইবার নে অতএব উহা আপনার নিকটই প্রত্যাশা করি। এই বলিয়া এ সন্দেছ- 

নিরসনের প্রার্থনা! করেন। এদিকে সার্বভৌম গৌরাঙ্গের মানায় মুগ্ধ হওয়ায় ছল না 
বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সহিত ভক্তি-প্র সঙ্গ হইবে ভাবিয়া ভাগবতের কোথায় কি 

সংশন্ন আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । ইহাতে বে তিনি গৌ রাজের ভাবপ্রেরণা 

অধীনন্থ হইয়াছিলেন, তাহা! জান। যার । তৎপরে গৌরাঙ্গ তাহাকে 'আত্মারামস্ত 

মূনয়ঃ, ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখা। করিতে অন্থুরোধ করিলেন। সার্বভৌম উহার 
স্রেয়োদশ প্রকার ব্যাখা। করিয়া কুষ্ণ ভক্তি তত্বই শ্লোকের তাৎপর্ধা ইহ! বলিয়া আর 

ধিক ব্যাখ্যার শক্তি নাই বলিয়া নিরঘ্ত হন । উহা শুনিয়। গৌরাজ ভাল জ্ইয়াছে 
বলিয়াও এ প্লোকের এক অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সার্ব্বভৌমকে 'বিবেচন। করিয়। 

দেখিতে বলিলেন। পাঠক জানেন গৌরাঙ্গ স্বভাবতঃ তীক্ষবৃদ্ধিসম্পন্ন, স্থচতুর 
এবং বাকরণের কুটবাদে অনাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, দেক্জন্য অন্ত শান্ব বিচারকালে 

ভিনি এ কুট ধরিয়া অতিবড় পণ্ডিতকেও ব্যামোহিত ও পরাম্ত করিতে সমর্থ 

হইতেন--€ যেমন দিথিজম্ী পপ্ডিতকে )। অতএব এস্থলে সার্ব্বভৌমকে 
প্রাগুক্ত শ্লোকের একটা নৃতন ব্যাখ্যা করিয়া চমৎকৃত কর! তাহার পক্ষে কঠিন 
হয় নাই। ক্ষোভের বিষ, গৌরাঙ্গ জীবনীলেখক উক্ত গ্লোকের সার্বভৌম 

কৃত ভ্রয়োদশ প্রকার এবং গৌরাঙ্গ কৃত অতিরিক্ত ব্যাখ্যাটি প্রকাশ করেন নাই, 

তাহা করিলে আমর! বুঝিতে পারিতাঁম গৌরাঙ্গ কত ব্যাখ্যায় কি নৃতন বিশিষ্টার্থ 

গ্রকাশ সম্ভব তইয়াছিল। যাহা-হউক গৌরাঙ্গ এই অভিনব ব্যাথ্যার ফলে 
সার্ববভৌমের বিল্ময়নিবন্ধন চিত্ত-দৌর্ব্বলয উপস্থিত দেখিয়া স্বীয় এন্দ্রজালিকশক্কি 
(নূ7000010 89298007) প্রয়োগের উপযুক্ত অবলর বিবেচন! করিয়াছিলেন । 

তখন তিনি দেই উপায়ে সার্বভৌমকে বিমোহিত করিয়া তথাকথিত এক বড় ভূজ 

মুর্তি তীহাকে দেখাই! বলিয়াছিলেন--এখন বল দেখি “তোমার বিচারে কি 
জাঘান সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই? আমাকে কি এখন।তোমার সন্ক্যাসী বলিয়া 
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মনে হয় ন1? তৎপরে বলিলেন, “তোর জহ্য আমার এখানে “উদয়” জন্ম জন্ম 

তুমি আমার পেবা করিয়। জীবন ত্যাগ করিয়াছ, সে জন্য তোমাকে দর্শন দিলাম ।” 

এতত্তিন্ন নিজের অবতারত্বের নান! কথা উল্লেখ করিয়া এক্ষণে সার্বভৌমকে স্তব 
করিতে বলিলেন। সার্বভৌম গৌরাঙের এতাদৃশ ভাবপ্রেরণায় মূচ্ছাপর হইয়া 
পড়িলেন। তদনত্তর তাহার গল্প সংজ্ঞালাতের অর্থাৎ বাহ্জ্ঞানের কতক 
উদ্রেক অবস্থায় (96201-902801008 96859) যাহ! যাহা করিয়াছিলেন, 

তৎসমস্তই যে যাদুবিমুগ্ধ ব্যক্তির কৃতকার্ধেযর সদৃশ, তাহাতে অস্থমান্র সন্দেহ 

নাই! ইতিপূর্বে গৌরাঙ্গ ভাবাৰিষ্ট মুচ্ছাগত নিত্যানন্দকে এরূপ বড়তুজ 

( চৈ, তা, ম, খ, ৫ অ) এবং জগাইকে চতুভূ'জ মূর্তি ( চৈ, ভ|, ম, খ, ১৩ বস) 

দ্বেখাইয়। বিমুগ্ধ করতঃ তাহাদের মনে আপনার তথাকথিত অবভারত্বে 
বিশ্বাসস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখানেও ঠিক সেইক্প এন্ত্রজালিক শক্তি 

প্রয়োগ হারা সার্বতৌমকে প্রথমে বিস্মিত পরে ভাবপ্রেরণায় বিমোহিত ক্পিয়া- 

ছিলেন। তৎপরে মন্তকে হস্তগ্রদান পূর্বক উঠ উঠ বলিয়৷ স্বল্প চেতনার 

অবস্থায় ( তখনও তাহার কথা কহিবাগ শক্কি ফেরে নাই) আনিয়া, পূর্বোক্ত 

জগাইয়ের বুকের উপরে যেরূপ প৷ তুলিয়া রাখিয়। স্তব করিতে বলিয়াছিলেন এখা- 

নেও ঠিক তাহারই অভিনয় করিয়াছিলেন। এইরূপে সার্বভৌম প্রাচীন ও জ্ঞানী 

হইয়াও গৌরাঙ্গের চাতুরিপুর্ববক ভাবওএ ্ত্রজালক প্রেরণার বশবত্তী ও বিমোহিত 
হইয়। পড়িয়াছিলেন। পাঠক ! ইহাতে বিশময়ান্বিত হইবার কোন কারণ নাই, 

কেননা কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ যাহার মানসিক দৌর্বধল্য বশতঃ 

এন্দ্রজালিক ভাবপ্রবণতা (ঘ770010 90809701১11105 ০: 98825802110 ) 

থাকে সে ব্যক্তি আপন অপেক্ষা বলবত্তর-মনের লোকের যাছু-প্রেরণার অধীন 

হুইয়৷ বিমে!হিত, মুচ্ছিত এবং পশ্চাৎ তাহার আজ্ঞান্গবর্তী হইয়। থাকে। সার্ক 
ভৌমেরও এই অবস্থাই ঘটিয়াছিল । এদিকে ভক্তমণ্ডলীতে প্রচারিত হইয়াছিল 

গৌরাঙ্গ সর্ববভৌমকে উদ্ধার করিলেন। হুস্্রভাবে অনুধাবন করিয়া! দেখিলে ইহা 

অন্গুমিত হয় যে, সার্বভৌম প্রকৃতিস্থ হইবার পরে গৌরাঙ্গের মোহজনক 
ব্যাপারে যে [তনি প্রতারিত হইয়াছিলেন তাহ! হৃদয়ঙ্ম করিতে পারিয়া 

তাছার প্রতি বাতশ্রন্ধ হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই, যে ব্যক্তি 

গৌরাজ্বের পাদপন্স সেরূপ সুদৃ্টভাবে ধরিয়] “চিদ্ভচোর' পাইলাম বপিয়,রোদন 
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' এবং তাঁহাকে "প্রভু অবতার বুঝিয়া শত ক্লোকে বিস্তর স্তব করিয়াছিলেন, 

কোন স্তবে--*অহনিশ চিত্ত মোর রহুক তোমা”ত" ইহাও বলিয়াছিলেন, সেই 

ব্যক্তি,_পার্ধভৌম গৌরাঙগকে বাটা হুইতে দূরে যাইয়া বাসা করিয়া থাকিতে 
দিয়াছিলেন, আবার জন্মে জন্মে তিনি (গৌরাঙ্গের "শুদ্ধ গ্রেমদাস” ছিলেন, ইহা 
তাহার মুখে শুনিয়াও পরবর্তীকালে তাহার সঙ্গে থকিতেন না ঝ৷ তাহার সন্কীর্তনে 

যোগও দিতেন না। বাস্তবিক গৌরাজ কর্তৃক সার্ববভৌমের তথা কথিত উদ্ধার 

ব্যাপারটা যে কিরূপ তাহ! সহজে বুঝ! কঠিন । এস্থলে ইহ1 একটু বিবেচনা! করিয়। 

দেখিলে গ্রতীত হুইবে ষে, গ্রস্থকার গৌরাঙ্গের অবতারত্ব প্রকারাস্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত 

এবং তিনি ধে স্বয়ং ভগবান্ হুইয়! স্বীয় তক্তির বাহুল্য প্রচার করেন, এই ভাব 

প্রকাশ করিবার জন্ত এই অদ্ভুত এবং অজ্ঞজনের চিগুবিমোহন ঘটন। নিজ গ্রন্থে 

উপন্তাসরূপে বর্ণন করিয়াছেন । * 

দ্বিতীয়তঃ । পাঠক জানেন গৌরাঙ্গের ন্সায়ব-দৌর্ববল্য ও হিষ্টিরিয়। রোগধশ্মে 
মিথ্যাকথা বল এবং অন্তকে প্রতারিত করার কুঅভ্যাস আবাল্যই ছিল, এখনও 

তাহা তাহাকে ছাড়ে নাই। তিনি বক্রেশ্বরের দর্শনে যাইতে যাইতে পথ হইতে 
২ পাশাপাশি? শী? তি শাশীাশাশীশাপশাাীশিশি 

ক অন্যত্র, কৃষণাম শ্বীয় গ্রশ্থের আদ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গ কর্তৃক এক অষ্টতুজ মুর্তি প্রদর্শনের বর্ণন! 
করিয়াছেন। যেখানে বলিয়াছেন,-শৈশবে নিমাই প্রতিবেশীদিগের বাটী হইতে খাদ্দাদ্রব্য 

(অন্ন পথ্যস্ত) চুরি করিয়। খাইতে বিশেষ পটু ছিলেন, সে অবস্থায় একদিন রাজ্রে পিতৃ-গৃহাগত এক 

ব্রাহ্মণ অতিথির দ্রইবার দাম্ধিত অন্ন তাহার অলক্ষিতে ভক্ষণ করেন, ৪ তাহ! ফেল! যায়। তৃতীকবার 

নিমাইয়ের ইরূপ চেষ্টার অব্যবহিত পূর্বে অতিথি বালককে ধ্যানে ( অদম্থিন্ মানসে ) দেখিয়! 

হাহাকার/করিলে নিমাই তাহাকে তখন অষ্টভুজ-মুত্তি দেখান। তাহাতে তিনি চমৎকৃত ও পুনঃ পুনঃ 

মুচ্ছিত হইয়! পড়েন। পরে বালক নিমাই স্বীয় পূর্বব পূর্ব্ব অবতারত্বের উল্লেখ করেন। অতিথি 

কিন্তু বন ইষ্টদেব চতুভূর্জ গোপ গোপী পরিবৃত বৃক্ষতলে বাল-কৃ্ণ মুর্তই দেখিয়।ছিলেন। 

কৌতুকের বিষয়, এই উপন্যাসের বিষয়ীভূত অষ্টভূজের বিবরণে সম্ভবতঃ গ্রন্থকার ভাবোচ্ছ'সের 

বশবস] হুইয়। দশ ভুজের পরিচয় দিয়াছেন। নিমাই দেহে একাধিক অবতারের একত্র সম।বেশ 

করিতে গিয়। তিনি অতর্কিতভাবে স্বীয় চৈতন্-ভাগবতে এইরূপ অসংলগ্ন নির্দেশ কগিয়। 

থাকিবেন ।-" এদিকে আরও বিশ্মনের কথা এই, বৃদ্ধ কৃষ্ণা নিমাইর এই অষ্টভুজ 

প্রদর্শনের উগস্তামটা স্বীর়গ্রস্থ চরিতামৃতে শুত্রষাত্র রূপে লিপিবদ্ধ কণিয়। নিরস্ত হইয়াছেন। 

কেনন। উদ্দেশ্য--অতি শৈশবকালীন নিমাই কর্তৃক তাদৃশ অদ্ভুত ও সঙ্গতি-বিহীন এম্বর্ধ/ প্রকাশের 

কাহিনীটা তাহার পাঠকদিগের নিকট গোপন রাখা । 



য় খ, ৪র্থপ, মন্তব্য ১৪৫. 

সহসা জগন্নাথ প্রভুর আদেশে নীলাচলে যাইবেন ইহ! অন্ুচর ভক্তদ্দিগকে বলেন, 
তথন সার্ববভৌমের নাম৪ করেন নাই, পথে জগন্নাথ দর্শনার্থ তাদৃশ ব্যাকুলতা| 

প্রদর্শন করিয়াছিলেন তখনও সার্বভৌমের নাম একবারও উচ্চারণ করেন নাই,কিস্ত 

এক্ষণে লার্ধভৌমকে দৃঢ়বাক্যে বলিয়াছিলেন, তোমার জন্যই আমার জগন্নাথে 
আসা, ইহ! কি তাহার সত্যকথ। হইল ? আবার গৌরাঙ্গ প্রকৃত সন্ন্যাণ গ্রহণ না 

করিয়াও আপনাকে সন্্যাপী বলিয়া অভিমান করিতেন, ইহা ভক্তদিগের নিকট 
সময়ে সময়ে প্রকাশও করিয়াছেন। ঝন্পদিন পূর্বে নিত্যানন্দকে তত্কত 

দণ্ডভঙগের জন্ত বলিয়াছিলেন,--. 

কোথা তুমি আমারে করিব! সম্বরণ। 

যেমতে আমার রহে সন্ন্যাস রক্ষণ ( গ্রহণ )॥+ চৈ, ভা, ২অ। 

পরে পুনরায় পরমানন্দ পুরীকে দেখিয়া! বলিলেন,-প্রভৃু বলে, আজি মোর 

সফল সন্গ্যাস।১ অথচ তিনি পার্বভৌমের নিকট কিন্নূপে অন্ুনয়ের সহিত 

অক্লানব্দনে নিশ্চয় করিয়া ধলিয়াছিলেন,-- 

"কৃষ্ণের বিরহে মুগ্জি বিক্ষিপ্ত হইয়া। 
বাহির হইনু শিখা সুত্র মুড়াইয়। ॥ 

সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি । 

| কৃষ্দাস কবিরাঙ্গ বলিয়াছেন,_ 
উহার হইয়। গৌরঙ্গে পুরী হইতে স্বীয় ধ্িয়পাত্র জগদানন্নকে প্রতি :বৎসর নদীয়ায় ( কিছু না 

ন। কিছু ভেট সহ) পাঠাইয়। পুত্র-বিরহ-কীতর। মাত। শচীদেবী বিবিধ আশঙ্বাসবাণী বলিয়! 

পাঠাইয়। দিতেন। তন্মধ্যে প্রধান বাক্য এইরূপ,-- 

"তোমার সেব! ছাড়ি আমি করিল সন্যাস। 

বাতুল হুইয়া আম কৈল সর্বনাশ ॥* 
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার। 
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার ॥৮ 

চৈতন্ত চরিতামৃত, অগ্ত্যলীলা, ১৯ প] 

পাঠক) ইহাতেও কি গৌরাঙ্গের প্রতারণ।-মুলক সত্য গোপন ব1 নিথ্য। কথন 

লিদ্ধ হয় না? গৌরাঙ্গ.নীলাচল-তীর্ঘস্থানে আসিয়াও মিথ্যা-গল্প রচনা ও লোক 
১৪ 
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গ্রতারণ|! মূলক কার্য হইতে বিরত হন নাই।*% বাস্তবিক ইহা যে তাহার 

রোগধর্ন্ে ঘটিয়াছিল, ইহা পাঠকদিগের মনে করা উচিত হুইবে। 

তৃতীয়তঃ। দেখাযায়, গৌরাঙ্গের সমুদ্রতীরে বালকালে তদীয় রোগ পৃর্ববাপেক্ষা 

আরও বুদ্ধির দশা প্রা হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহার ভক্তগণ নানা স্থান হইতে 

আসিয়। তাহার নিকট উপস্থিতও হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে লইয়। সর্ব্বদ! 
প্রেমের আবেশে সন্কীর্তভন ও নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সমুদ্্রতীরেও 

তিনি সার৷ রাত্রি এরূপে কাঁটাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহার হিষ্টিরিয়ার আক্র- 

মণও চলিত। বল! বাহুল্য, গৌরাঙ্গের মনে শ্বতঃ-প্রেরণ। (৪০/০-)10000800 ) 

ছবার। তাহার ভাবসজ্ঘ (001010183 0 1098৪ ) উদ্দীপিত এবং বান্ব-প্রেরণা 

( ভাগবত ও সন্কীর্তন শ্রবণ) দ্বারা সংবদ্ধিত হুইয়! ষে আবেগ উৎপাদন করিত 

তাহার কতকাংশ নৃত্যগীত কম্প হঙ্কারাদি দৈহিক, এবং প্রলাপার্দি মাননিক 

কাধ্যে ব্যগ্নিত হইলে কতকক্ষণের জন্য গৌরাঙ্গ প্রর্কৃতিস্থ অর্থাৎ পূর্বের 
স্বাস্থ্য লাভ করিতেন । এই বিরামকালে যদিও তিনি স্বীয় অবতারত্ব 

ও কৃষ্ণভ্জি প্রচারে আপনাকে নিয়োগ করিতে পারিতেন, কিন্তু তখনও তাহার 

এ কার্যে হিষ্টিরিয়ার বিশিষ্ট লক্ষণ অল্প বিস্তর বিজড়িত থাকিত। এস্কলে তাহার 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ হুহটা পরম্পর বিরুদ্ধতাব ও তৎ্কার্ষে/র বিষয় আমাদের বিশেষ 

অন্ধাবন-যোগ্য হইতেছে,_-এক কৃষ্ণদাস্ত, দ্বিতীয় স্বয়ং কৃষ্ণ হওয়া ভাব, এই 

ছুই পরম্পর বিরুদ্ধভাব ও তাহাদের কাধ্য গৌরাঙ্গে পর্ধ্যায়ক্রমে পুর্ববা বধিই বিদ্যু- 

মান ছিল, কিন্তু ইদানীং তাহ। বিস্পষ্টব্ূপে পরিলক্ষিত হইতেছে । এই মাননক 

বিরৃতি-ব্যাপার ষে হিষ্রিরিয়া রোগধন্মে প্রকটিত হইত, তাহা গৌরাঙ্গের জীবনী* 

লেখক ও তাহার ভক্তগণ কিছুমাত্র না! বুঝিয়। গৌরাঙ্গ শ্বয়ং ভগবান্ (শ্রকষ্চ) 

হইয়! ছল পূর্বক আত্মভক্তি প্রচার ও ভক্তদ্িগকে বাড়াইবার জন্ত এরূপ দ্বিধা 
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আচরণে প্রবৃত্ত হইতেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া! লইয্লাছিলেন, এবং 'সেউ 
্রান্তসংস্কার গৌরাঙ্গ 'লীলা রূপে এ পর্ধ্স্ত ভক্তমণ্সীতে প্রচলিত 1 দেখা 
ধাইতেছে। | 

চতূর্থতঃ। এই পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে গৌরাঙ্গের ইচ্ছায় জগল্াখেয় আজ্লয়, 

পরমানন্দপুরীর কূপে পাতালের ভোগবতী গঙ্গ! প্রবিষ্ট হইয়। উহার খোলা : 

পঙ্ছিল সুতরাং অপেয় জল পরিবর্তিত হইয়া! সুনির্ধল ও সকলের হুপেষ 

হইগ্রাছিল । পাঠক! এই অছুত ঘটন! কি নিতান্ত অপগঙ্গত ও অবিষ্থীশ্ত, . 
বলিয়া! মনে হয় না? পরস্ত আমরা বদি মনস্তত্ব-বিশ্লেষণ- প্রণালী (870০ 

813817819 ) অবলম্বনে ব্যাঁপাঁরট। অনুশীগন করিয়া দেখি তাহ। হইলে সম্ভবত: 

ইনার একট! সঙ্গত সমাধানে উপনীত হইতে পারি। দে অন্মীলন প্রণালী 

এইরূপ ।-” 

গৌরাঙ্গ ইতি পূর্বে সমূদ্রের জ্যোতন্নালোক-প্রতিফলিত তরজমালার শোভ। 
সন্দর্শনে আনন্দে ভাবাবিষ্ট হইয়। ঈষৎ হাদিয়। সমূদ্রকেই বলিয়াছিলেন,.. 
তোমার যে এতাদৃশ সৌভাগ্য তাহার কারণ তোমাতে গঙ্গ! যমুনার মিলন । 

তখন হইতে তাঁহার মনে গঙ্গা! যমুনার যাহাজ্বোর ভাব পোষিত ও বদ্ধিত 

হইতেছিল। তন্মধো গঙ্গামাহাত্মা-ভাব ক্রমে প্রবল হওয়ায় অধুনা তিনি 
গজ হবার] স্বীয় ভক্ত পুরী গোনাঞ্ণের আবিল ও অব্যবহার্ধ্য কূপের জলকে- 

পরিষ্কার ও পবিত্র করিবার সন্কর্প করিলেন।. দেজন্য তিনি একদিন গোদাঞ্চের .. 

বাসায় গম জগন্নাথের নামমাত্র লইয়া, অন্ত কথায় নিজের কাল্পনিক অবতার" : 

শক্তিপ্রভাবে পাতালের গঙ্গ! ভোগবতীকে এ কৃপে প্রবেশ করিবার আদেশ 

করিয়া বাসায় চলিক্না আসিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে তাহার ইচ্ছ! মত কার্ষ্য 

হওয়ার সংবাদ শুনিয়াই পুনরার পুরীর বাটাতে গিয়া এ কুপোদকে আন ও. 

এ জল গ্রচুর পান করিয়। উহার পবিভ্রত1 ঘোষণা! করিয়াছিলেন। পাঠক দেখুন, 

পরপর! ব্যক্তির যেমন ্বপ্রীয্প বিষয়ের অদঙ্গত পরিণতি ঘটে অথচ উহার আদৌ 

তাহ! লক্ষ্য হয় না, গোঁরাঙ্গেরও বর্তমান ভাবাবেশ-যুক্ত দশায় (1090 ৫098. 
৪0৪6৪) ঠিক (েইরূপ হওয়া সঙ্গত অনুভব হইয়াছিল। এখানে তাহার মনে প্রথমে 

তরঙ্গাক্িত সমুদ্র দর্শনে গ যমুনার মাহাত্মা-ভাবের উদয় হওয়া, তন্মধ্যে মুনা 
ভাব অপেক্ষা গঙ্গ। ভাবের প্রবলতায় মর্ত্যগঙ্গার পরিবর্তে পাতালের ভৌগবতী.. 



১৪৮ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ভাবের উদয় হওয়া, তদমস্তর পুরীর কৃপে উহার প্রবেশ প্রবর্তক ভাবে, আবিষ্ট 

হওয়া, এই ভাব-সজ্ের "মধ্যে সাঙ্গত্য আছে কিনা গৌরাঙ্গ তাহা বিবেচনা 

রুরিতে পারেন নাই। * পরে জানা যাইবে এই গঙ্গ! গৌরাঙ্গ মনে মাহাত্বা-ভাব, 
তখন স্প্তপ্রায় জগরাথ ভাঁষ পুনরুজ্জীবীত হইয়া তাহাকে শীঘ্র নীলচল হইতে 

আবার «গৌড়ে প্রেরণ করিবে, এবং যমুনার মাহাত্া-ভাঁক অনেকদিন, 
পোধণাভাবে তাছায় যনে বিশীর্ণহইয়! পড়িল মধুবা যাওয়ার পূর্ব সঞ্: 

বার্থ ফরিগ্। রাঁমকেনী হইতে পুনয়ায় নীলাচলে পাঁঠাইয়া দ্িবে। পরস্ত 
( বলিতে মনে যেদন। উপস্থিত হয়) এ ঠৈতঠচরিভামুতের আদান কিঞ%িহ.. 

মনোযোগের পহিত পাট করিয়া দেখিগে ইহ! স্পই প্রতীত হুইবে যে, গ্রন্থ": 

চিত! অতি ত্ৃন্ধ ভঙ্ক ফবিরাজ মহাশয় স্বীয় ইচ্ছা প্রণৌদিত অথব! বৃন্দাবন". 
যাদী গৌরাগ্গভক্ত দঙ্গীদিগের ম্বার। অন্ুরূন্ধ হইনা গৌরাঙ্গচরিত বিষয়ে বৃন্দাবন _ 

দাসের উক্তি পরম্পর| মধো ষে যে অংশ গৌরাঙ্গের অবভারত্বের হানিঞনক 

এবং অবিশ্বান্য ও নিন্দনীয় কৃতা বলিয়া বোঁধ হইয়াছে তত্াবৎ পরিবর্জন, : 

পরিবর্তন এবং কাল্পনিক নূতন প্রসঙ্গের অবতারণ। করিয়। ( অবশ্ত কোন নিগৃঢ় 

অতিসন্ধি লিদ্ধিকল্লে ) ভক্ত ও অন্ধ-বিষ্বাসীরিগকে বিমুগ্ধ করিয়! গিয়াছেন। * 

ইহার অবান্তর ফল এই হইয়াছে যে, গৌরাঙ্গ চরিতের আদি গ্রন্থ -টৈতন্যমঙ্গল 

অর্থাৎ ঠৈতন্ত-ভাগবৎ ইদানীং উহাদের নিকট বিশ্বুতপ্রায় হইয়াছে বলিলে 

অহ্যুক্তি হয় না । সেযাহা হউক এস্থলে কঙ্দানস কবিরাজ সম্বন্ধে কেবল প্রাগুক্ত 

গুক্ুতর অভিযোগ প্রমণিত করিতে আমরা নিয়ে কয়েকটা মাত্র প্রয়োজনীয় 

স্থল পাঠিকদিগের গোচরীভূত করিতেছি । - 
(১) কাল্পনিক নৃতন প্রসঙ্গের অবতারণ]। 

--ঙ্সবৃন্দাবন দাস প্রণীত চৈতন্ত ভাগবত পাঠে যতদূর জানিতে জান! যায় 

তাহাতে আমাদের বিশ্বদ্ধর (সম্প্রতি কষ্ণ-চৈতন্য ) কোন সমরে এবং কোন 

অধ্যাপকের নিকট বে দুরূহ বেদান্ত শান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 

পাওয়া যায় না। এদিকে কিন্তু দেখা যায় রুষ্ণদাস কবিরাজ তদীয় চরিতামৃত : 

০ 

*' কৃষ্ণনাদ কাবরাঞ্জ গৌরাঙ্গের এই অদ্ভুত লীঙ্গাব্যাপার নিতান্ত কাল্পনিক এবং লোকের 
নিকট খ্ববিশ্বান্ত হইবে আশঙ্কায় করিননাই বোধ হয় নিজ্রগ্রন্থে উহার আদৌ উল্লেখ করেন নাই। 
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্ন্থে এই গৌরাঙ্গ-সার্বভৌম সংবাদে গৌরাঙ্গের কথিত শানে গভীর-জঞান- 

লম্পরতা প্রচার করিবার অভিপ্রায় একটা বাদ সম্বন্থীয় প্রগাড় সন্বর্ভ মীমাংসার 

অন্ত উপস্থিত করিয়া গৌরাজের মুখে অইৈতবাঁদ সহ মায়াবাদ খণ্ডন 

ব্যপদেশে বক্ষহ্থর়ের শহ্কর়াচার্ধা-কতভাধ্া ও কোন কোন টীকাকারদিগের 

ব্যাখ্যার হেয়ত। প্রতিপাদনের চেইা! করিয়াছেন। অথচ তিনি মধ্যে মধ্যে 

মাত্র চারি বেদের নাম উল্লেখ করিয়া, আশ্চর্যের বিষয়, তাদৃশ প্রগাঁড় বৈদিক, 

প্রসঙ্গ বিচারে ব্রন্ষহরের জিজ্ঞাপিত হ্ত্রসী কিবা তদ্থিষর়ক স্বীয় সিদ্ধান্ত 

সমর্থনের জন কোঁন বেদের বা কোন উপনিষদ্দের একটীও প্রমাণ আহরণ ও 

প্রকাশ করেন নাই। দেরপ করিলে বিচক্ষণ নিরপেক্ষ পাঠকেরা জানিতে 
পাঁরিতেন যে, সে স্ত্রটীর প্রকৃত অর্থ কিরূপ? 

আরও একটি কথা এই সঙ্গে বিবেচা আছে,---গৌরাঙভক্ত টৈতন্ত- 

ডাগবতকার কেন গৌরাঙ্গের এতাদুশ কিছ্যাগৌরবাত্মক বাদ-বিচার- 

প্রসঙ্গ স্বীয় গ্রন্থে স্থান দেন নাই? বাস্তবিক ইহার কোন উপযৃক্ত কারণ খুঁজিয়া 

পাওয়া যায় না। পরস্ত দেখা যায়, ইহা পরবর্তীকালের জীবনী লেখক কষ্ণদাস 

স্বরচিত গ্রন্থের শেষাংশ তীয় ( অন্তলীলায় ) অন্যান্ত কল্পনামূলক নুতন নৃতন 

বিষয়ের ম্যায় এই বিষয়টাও সন্পিবেশিত করিয়া গিয়াছেন । 

(২) টচৈতন্ত-ভাগবতের উক্তি ন্বেচ্ছাপৃর্ধক পরিবর্তন । 

তক্ত-প্রবর বৃন্দাবন দাস কর্তৃক স্বীয় গ্রন্থে (চৈতন্য ভাগবত ১খ, ১অ) 

গৌরাঙ্গের শৈশবাবন্থায় অতিথি-ব্রাঙ্ষণকে যে- অষ্টতুজ মৃত্ঠি প্রদর্শনের 

উপন্যাস বর্ণিত হইয়াছে, দেখা যায়, কুষ্ণদাঁস কত চরিতামুতে তাহার নামমান্র 

উল্লিখিত ; কেননা, বোধ হয়, উহা কৃষ্ণ বা বিষু-মূর্তির পরিচায়ক নহে । এদিকে 

আবার দেখা যায়, বৃন্দাবন “দাস নিত্যানন্দকে গৌরাল কর্তক ষডভূজ দেখাইবার 

ষেনির্দেশ করিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ ৩অ ), তাহা সামান্ততঃ ত্বীকার করিয়। 

প্রতি সার্বভৌমকে যড়ভূজ দেখাইবার যে নির্দেশ তাহা তিনি আদৌ 
স্বীকার করেন নাই, বস্তত: এস্থলে চতুভূজই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে 

বোধ হয়, গৌরাঙ্গের রোগধর্মে যে কল্পন-রচিত ষড়ভৃজমৃত্তি তাহা শান্ত্রসম্মত 

কোন অবতার-মত্তি নহে সুতরাং তাহা ভবিষ্যতে প্রামাণিক রূপে গৃহীত হুইবে 

না[ইহা]ভাবিয়। ইদানীং তাহা পরিবন্তিত করিয়া কষ্খদাস স্বীয় গ্রন্থে ( মধ্যলীলা 
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খঠ, পরিচ্ছেদ ১৬২ পৃ) গৌরাজের চতুতৃপ্জ মূর্তি প্রশ্নের বখ! নির্দোগ 
করিয়। গিয়াছেন । 
৩। পরিববর্জন--চৈতন্ত ভাঁগবতে গৌরাঙ্গ সার্বভৌমকে বিমুঞ্জ করিয়া ফেলিরঃ 

উহার বুকের উপরে প1 তুলিয়! দিয়াছিলেন, পূর্বেও তিনি জগাইকে মুর্চিত 
করিয়া ফেলিয়া এরূপ তাহার বুকে পা! তুলিয়। দিয়! দাঁড়াইয়া! ছিলেন। পরস্ধ 
দেখা যায় কৃষ্ণদাঁদ কবিরাজ স্বীয় গ্রন্থে জগাইর বুহদ্ ব্যাপারট। আদৌ 

বিশেষ ভাবে উল্লেখ ন| করিয়া কেবল তাহার ও মাঁধাইর উদ্ধারের সামান্ততঃ 

নির্দেশ করিয়াছেন, আর সীার্বভৌমের বেল! কেবল গৌরাঙ্গের চরণ ধারয় . 
অতি-মাত্র ক্রন্দনের উল্লেখ করিয়াছেন । এখানে দেখা যায়, তাহার পরিবঙ্িন 
বুদ্ধি! প্রকৃত পক্ষে জগাইর ও সার্বভৌমের উদ্ধার ব্যাপার বিচার করিয়া 

দেখিলে উপলবি হইবে যে, উভগনত্ত্র ঠিক এক প্রক্রিয়া ( এন্্রজালিক) দ্বার! 
তুল্যকার্ধ্য সংসাধিত হুইয়াছিল। যদি বল জগাইকে নীচ, পতিত ও মূর্খ বলিয়া 
উদ্ধার করা হইয়াছে, ভাল, তবে ঈদৃশ উচ্চবংশীয় ও সর্ব-সম্মানিত মহাপপ্ডিত 
সার্বভেমকে উদ্ধার করিবার বেলায় সে নিয়ম কৈ খাঁটিতেছে? পরস্ত এপ. 

অসমগ্ডস ব্যাপারের একট] সঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা যে একটি মন্ত্র 

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি তাহ। এই,--গৌরাঙ্গকৃত কথিত কার্ধ্যবিপর্ষযয় 

তাহার রোগধন্ম্ে পরম্পর-বিপরীত কার্যয-সম্পাদন-শীলতা ততসহ তাহার 

উন্রজালিক শক্তিপ্রেরণ! হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা! হ্বীকৃত সত্য যে 

যাঁদুকরী-বিষ্যার নিয়মানুারে ব্যক্তি বিপেষের মানধিক ছূর্ববলতা ( 7870178963” 

9018, 17000112901017-0): অি]]2 ট০দ]9 ) থাকিলে সহজে যাছকরী 

শক্তির অধীন হুইয়। পড়ে। সেই ছূর্ববলতা! মছ্যসেবী নিরক্ষর ছুরৃত্ত জগাইর 

যেন্ূপ বিস্তমাঁন্ ধার্মিক সার্ধভৌমের মত লোকেরও দেইবপ থাকা সম্ভব৷ 
হইতে পারে। অতএব গৌরাঙ্গ ধু জগাই কেন, অন্ান্য ছূর্বলমনা অনেক 
ভাবপ্রবণ লোককে যেভাবে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন সার্বভৌমকেও 

সেইরূপঙাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন । বাস্তবিক তাহার প্রত্যেককে তথাকথিত 
উদ্ধার কার্য্যের মূলে যে যাছুকরী-শক্তির ক্রীড়। যে সহায়ক রূপে বিগ্ভমান ছিল, 

তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণনাই । আর ইহাও সত্য যে, 
যাছুকরী শক্তির প্রভাব যতকাল মুগ্ধ ব্যকির (92198) উপর ক্রিয়া পর 
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থাকে ততদিন সে যাঁছুকরের বশতাপন্ন * থাকিয়া! তাহার আজ্ঞাপালনে 

তৎপর হয়) এবং ষথাঁকালে এগ্রভাব তিরোহিত হইলে আর সেরূপ ঘবস্থা 

থাকে না। এই সত্যের পরিচয় জগাই ও সার্বধভৌমের পরবর্তী ব্যবহারে 

ম্াষ্ট প্রমাণিত হইয়া! থাকে । কেনন। দেখা যায়, উভয়েই শেষকালে চৈতন্তের 

সঙ্গ ত্যাগে নিরত হুইয়াছিলেন। 

৫। প্রাসঙ্গিক--বুন্দাবন দাস স্বীয় গ্রন্থের এইস্থলে প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্ের 
অদ্ভুত চরিতাংশ যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, লেখকও তদনুপারে তাহার চরিক্র 

সম্বন্ধে বৎকিঞ্চিৎ আলোচনা এই মন্তব্যে সন্নিবেশিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা! 

বিবেচনা! করিলেন ।-. 

পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন, গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ উভয়েই একবিধ 
মানস-বিকার রোগগ্রস্ত হইলেও তাহাদ্দিগের মধ্যে রোগের লক্ষণগত তারতম্য.ও 

* এই বাছুকরী রহস্ত সন্বদ্ধে ১ম থণ্ডের ১৪৭ পৃষ্ঠার পা? টিপ্পনী ত্রষ্টব্য। 

অপিচ, এই যাছুকরী শক্তি প্রয়োগ হইতে একটী আনুষঙ্গিক ফলোৎপাঁদনের কথখ। সম্প্রতি 

পাশ্চাত্য মনস্তত্ববিৎ প্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রাউন সাহেব স্থীর প্রবন্ধের একন্থলে মানসিক রোগের 

এন্ত্রজালিক চিকিৎস। প্রসঙ্গে গ্রকাশ করিয়াছেন। আমর। ইতিপুর্বেবে এ তথ্যের সহিত বিশেষ 

পরিচিত ন| থাকায় গভীর গৌরাঙ্গচরিতের এই দেশটা ভালমতে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারি নাই।* 

ভাগবতে জগাই ও সার্বভৌমের জীবমেতিহাসে হিষ্টিরিয়। রোগ বিদ্তমান থাকার কোন নির্দেশ না 

থাকিলেও উহ। থাক! অসম্ভব নহে। দেখ। যায়, জগাই ও সার্বভৌম গৌরাঙ্গের সহিত প্রথম-সংৃষ্টে 

আদিলে তাহার ভাব-প্রেরণার ফলে উহীদের (বিস্ময়, ভয় ব। লজ্জ।-সঞ্ রাত হিষ্টিরিয়ার এক মৃদু 

আক্রমণ উপাস্থত হয় তৎপরে তাহার এন্দ্জালিক প্রেরণায় সহজে অভিভূত হওয়ার অবস্থায় 

তীয় হ্েচ্ছোৎপাদিত হিষ্টিরিয়ার বিশিষ্টআক্রমণ হইয়াছিল, এবং সেই কৃত-হিষ্টিরিয়। উভন্মে 

বারংবার মুচ্ছ। প্রলাপাদ্দি (মানসিক ) এবং গৌরাঙ্গের দৃঢ়কূপে পদ-ধারণ ও অতি ভ্রনান 

€ দৈহিক ) লক্ষণ দ্বার! প্রকা(শত হইয়াছিল । 
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বৈশিষ্ট্য অনেকগ্থলে পরিলক্ষিত হইত । এন্থলেও দেখা যায়, যে ভাবোদ্দীপনার 

বশবর্তী হইয়৷ গৌরাঙ্গ জগন্নাথ মৃ্তিকে দর্শনমাত্র ধরিয়া বক্ষে লইবার প্রবলেচ্ছা 
সম্বরণ করিতে ন পারিয়! ত্বর্ণবেদিতে উল্লম্ষনোগ্মে প্রবৃত হন কিন্তু তাহাতে 

বাধ। পাইয়। প্রতিনিবৃত্ত ও মৃচ্ছিত হইয়া! পড়েন, এবং পরে তিনি স্বীয় মনঃ- 
ংযম শক্তির ক্ষীণত। বুঝিতে পারিস! আর কখন মৃত্তিধর্শনার্থ বেদির নিকট 

পধ্যস্তও যাইভেন না, গরুড়ের পশ্চাৎ দাড়াইয়। দর্শন করিতেন। অন্তপ্দিকে 
নিত্যানন্দ সেই একই ভাবোদ্দীপনার বিষয়ীভূত হইয়। সেই মুর্তি দশনকালে 
সার্বভৌমের নিয়োজিত দর্শকের নিবারণ বাক্যে বেদিতে লাফাইয়। উঠিয়া! কোলে 

লইবার চেষ্টা হইতে আপাততঃ ক্ষান্ত ছিলেন বটে, কিন্ত কয়েকদিন গতে এ প্রবৃত্তি 

এত বলবতী হয় যে, তিনি বারংবার চেষ্ট। করিয়াও উদ্থাকে প্রতিরুদ্ধ রাখিতে 

পারেন নাই। শেষে একদিন বলিষ্ঠ প্রতিহারীর প্রবলবাধাকেও বলপুর্ব্বক 
অতিক্রম করিয়। বেদিতে উঠিয়। বলরাম মুর্তিকে আলিঙ্গন করতঃ তদীয় গলার 

পুষ্পমাল উঠাইয়া লইয়। নিজ গলায় পরিধান পূর্ব্বক সগর্বে বাসায় চলিয়। যান। 
তৎপরে 'পড়িহারীর” বিনয় ব্যবহারে কোন মুর্তিকে কোলে লওয়৷ বা তাহ 

হইতে মাল৷ গ্রহণ কর! নিত্যানন্দের আর প্রয়োজন হয় নাই। এক্ষণে পাঠকগণ ! 
গৌরাঙ্গও নিত্যানন্দ চরিতের উপরি উক্ত বিশিষ্ট-তারতম্য-কাধ্যের অস্ততস্তলে 

তাহাদের মানসিক ব্যাধির যে একটি নিগুঢ় অংশ ক্রীড়া করিয়াছিল তাহা কি 

লক্ষ্য করিয়াছেন? সেটি এই :£স্পপূর্বব হইতে গৌরাঙ্গ জগন্নাথ-মুর্তিকে স্বীয় 

প্রতিমূর্তি এবং নিত্যানন্দ ঘলরাম-মুর্তিকে নিজ গ্রতিমূর্তি-বোধক এক 

ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন। তাহাই এক্ষণে তাহাদিগকে তদন্ুবূপ পরম্পর 

বিভিন্ন আচরণে নিয়োজিত করিয়াছিল। 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
[ সপরিষদ গৌরাঙগের সহসা গড়ে যাত্রা, নবন্ীপে উপনীত হইয়া সার্বতৌম-ম্রাত। বিগ. 

বাচম্পতির আলয়ে আঁতিখ্া গ্রহণ এবং তথায় কিছুদিন -নিড়তে থাকিয়া গঙ্গানাম, তদনগ্তর 

মধুরায় গমনের সগ্ল্প ব্যক্ত কর!। গৌরাঙ্গ বাংম্পতির অগ্তঃপুরের মধ্যে একটা গৃহে ফরেক 
দিন বাস করিয়া গঙ্গাপান এবং তথায় সমাগত বছার্পনেচ্চু লোককে কৃকনাম করিতে উপদেশ দেন, 

হঠাৎ এক রাত্রে বাটার কাহাকেও কিছু না জানাইয়। নিত্যানন্দার্দি অনুচরগণকে লইয়া! প্রস্থাগ- 

পূর্বক গঙ্গার অপর পারস্থ যুলিয় গ্রামে গিয়া! কোন এক বাক্তির (নাম অনুষ্ত) তবনে 

অবস্থান কর়েন। এদিকে পরদিন প্রাতে বাচস্পতির বহির্ব।টাতে পূর্র্ববৎ সমাগত বহু দর্শক 

উচ্চ হরিসঙ্ীর্ডনেও গৌরাঞ্জের দর্শন না পাইয়। বাঁচম্পতিকর্তৃক গৌরাঙগকে গৃহমধ্যে লুক্কারিত 

রাখার অতিধোগ করেন। তদনস্ত় বাচস্পতি এক ত্রান্গণের মুখে ফু লয় গ্রামে গৌগাজের 
অবস্থান-সংবাদ পাইরা এ ঘর্শনেপ্স, বহলোক সঙ্গে লইগ়। তথায় গমনপূর্বক প্রথমে নিজে 
বাটার ভিতর গিয়। নিভৃতে স্থিত গৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া! বনু স্তবস্ততি করণানস্তর এক ধার 

ধহিবণটাতে গিয়া সমাগত নদীয়ার সঙ্গী ও তঙ্রতা অপয় বহু লোককে দর্শন দাগের প্রার্থন। 

ফরেন। তাহাতে গৌরাঙ্গ সন্তষ্টচিত্তে বহির্বাটাতে আসিয়া! দেখেন তথায় জমাকীর্ণ। তথ্ছখো 

অনেক দা উচ্চ হরিধ্বনি করতঃ নন্ধীর্তনে প্রবৃত্ত, তখন গৌরাঙ্গ ভাবাবি্ট হইয়া & নকল 
দলের সহিত নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হন। গশ্চাৎ সংজ্ঞালাঙ করিয়া! উপাবষ্ট হইলে জনৈর্ক 

বৈষ্ণবাপরাধীকে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তগপর়ে দেবানন্দ পাগুত আসিগ্া উপস্থিত হইলে 

তাহার প্রশ্নের উত্তরে স্বীয় পরমভক্ত বত্রেশ্থরের সহিত তাহার সঙ্গলাভ ঘটিয়াছে তাহ! শুনিয়। প্রথমে 
এ পর্ডিতের বু প্রশংসা ব্যপর্দেশে ছলপুরর্ষক আত্ম-অবতারত্বের প্রচার-চেষ্টা, পরে তাহাকে 

সাগবতের অধ্যাপনা সম্বন্ধে প্রথমে ভাগবত গ্রন্থের ধহপ্রশংস1 পূর্বক উহার আদা, মধ্য ও জন্তে 

বর্দিত ভক্তি মাত পাঠনের উপদেশ প্রদান কয়েম। ] 

গৌরাঙ্গ এইরপে কিছুদিন সশুদ্রকূলে ঘাস করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে 
তাঁহার মনে সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া গঙ্গা ও যমুনার মাহাত্ময প্রতি যে "মহা 
'রাগ' উদ্দিত হইয়াছিল, তাহ! এক্ষণে ক্ষার্য্ে গ্রকাশ করিতে প্রবৃত হই 

তিনি সহসা! একদিন পারিষদসহ গড়ে যা! করিয়াছিলেন । ক্রমে নবস্ধীপে 
পৌছিয়া লার্ববভৌমের ভ্রাতা বিস্তাবাচম্পত্তিয় ঘা্টীতে জাতিথ্য স্বীকার কঙেন। 

১৫ 
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বাচম্পতি তাঁহাকে অতিথিরূপে পাইয়! দণ্বৎ করিয়া আনন্দে কি করিবেন 

তাহ! প্রথমে স্থির করিতে পারেন নাই । গৌরাঙ্গ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 

বলিলেন, আমার মথুরা যাইবার মন হইয়াছে, সম্প্রতি আমি কিছুদিন এখানে 

থাকিয়া! গঙ্গাঙ্নান করিব, সেজন্ আমাকে নিভৃতে একথানি থর দিবে, আমি 

তথায় থাকিয়! কিছুদিন গঙ্গান্নান করিয়। পশ্চাৎ মথুরায় যাইব। ৰাচম্পতি 
তাহাকে সেইরূপ একখানি ঘর দিয়াছিলেন। গোৌরাঙ্গের নবদীপে আগমন 
বার্তা গোপন থাকিবার নহে, সর্ধন্দিকে শীঘ্র প্রচারিত হুইয়। পড়িল। বনলোক 

তীহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয় আসিয়! হরিধবনি করিতেন, গৌরাজ ও 

উহ শুনিয়া আনন্দিতচিত্তে বাহিরে আসমিতেন। তাহার মনোহর লৌন্দধা, 

গ্রসক্নবদন, ছুই চক্ষু আনন্দধারায় পূর্ণ, সর্ধাঙ্গ চন্দন চর্চিত, বক্ষোদেশ মালায় 
পরিপৃরিত। তিনি দুই হাত তুলিয়৷ পিংহনাদে হরিধ্বনি করি গর্জন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে, লোক সকল চতুর্দিকে হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে 

কত হইত। তখ্পরে গৌরাঙ্গ তাহাদ্দের নানারূপ স্তবস্ততি, প্রার্থনা ও 

ঃফাকুতি শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া সকলকে তোমাদের কৃষে। মতি হউক” এবং 
বিল কষ ভজ কৃষণ শুন কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ হউক সবার জীবন ধন গ্রাণ॥+ 

'ইছ। বলিয়া 'আশীর্বাদ করিতেন । কয়েক দিন গতে একদিন রাত্রে তিনি 

'বাচম্পতিকে বা বাটার অন্ত কাহাকেও কিছুমাত্র না বলিয়! নিত্যানন্দ প্রভৃতি 

কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া ফুলিয়৷ গ্রামে চলিয়া যান। পরদিন প্রাতে সকল 
লোক তাহাকে ন1 দেখিতে 'পাইয়। “কাতর” হইল, বাচম্পতি চতুর্দিকে খুঁজিয়। 

তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া উর্দঘুখে কান্দিতে লাগিলেন। সকলে মনে করিল 

প্রভু বাটার ভিতর বিরলে আছেন, বাচম্পতি তাহাকে লুকাইয়! রাখিয়া থাকিবেন, 
ইরিধ্বনি করিলে তিনি বাহির হইয়! আসেন, অতএব তাহার৷ “মহাহরিধবনি, 
করিতে লাগিল। তখন বাচন্পতি বাহির হইয়া সকলকে বলিলেন “গৌরাজ 

গতকরাত্রে জানি না কোন্ দিকে আমাঁকে বঞ্চন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।” 

পরে একটা ব্রাহ্মণ আসিয়া সংবাদ দিল গৌরাঙ্গ ফুলিয়া নগরে আছেন'। 
তখন বাচম্পতি সকল লোককে সঙ্গে লইয়! এ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 

সেখানে গিয়। দেখেন লোকারণ্য হইয়াছে, গৌরাঙ্গ এক বাটার ভিতরে 
আছেন। তখন বাচম্পতি গৌরাঙ্দ কর্তৃক আহত হইয়া তথায় গমন করিলেন 
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এবং গাহাকে ক্ষনেক স্তবস্ততি করিয়া বলিলেন 'একবার বাহিরে আসিয়া 
আমাকে ঘরে লুকাইয়া রাখার অপবাদ হইতে মোচন করুন|” ইহাতে, 
গৌরাঙ্গ বাটার বাহিরে আদিলে চতুর্দিকে সকল লোক দগুডবৎ হইয়া পড়িল 
ও যাহার যেমন ক্ষমত1 সে তাদচুরূপ স্ততি করিল, অসংখ্য লোক হুরিধ্বনি 

করিতে লাগিল, এবং সহশ্র সহম কীর্তনীয়ার সম্প্রদায় আপিয়! গাইতে লাগিল, 

সর্বদা 'কৃ$ নামে যেন সকল ভূবন, পূর্ণহইল। গৌরাঙ্গ চতুদ্দিকে কীর্তন, 
হইতেছে দেখিয়। আনন্দে বিহ্যল হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, বাহশুন্ত 
হইয়া! তিনি যে সম্প্রদায় সম্মুখে দেখিলেন তাহাতেই নৃত্য করিলেন। ইহাতে 
কীর্ডতনীয়ারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল। এদিকে *বিহবলের 

অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ* গৌরাঙ্গকে কথন কখন ধরিয়া! নৃত্য করিতে লাঁগিলেন।, 

গৌরাঙ্গও আপন প্রেমে বিহ্বল ও বাহশুন্য হইয়া সিংহনাদ করতঃ পুনরায়, 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া পার্যদগণ লইয়া! বলিলেন ।: 

এমন সময়ে এক ব্রাক্ষণ তাহার চরণ দৃঢ় করিয়। ধরিয়া বলিল--সে গৌরাঙ্ন 
ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে বহু নিন্দা করিয়াছে, তজ্জনিত পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত 

হইবে? তাহাতে গৌরাঙ্গ হাসিয়া বলিলেন “তুমি যে মুখে না জানিয়! বৈফবের 
নিন্দা করিয়াছ সেই মুখে তুমি বৈষ্ণববন্দন। ও কষ্গুণনাম পান কর, কৃ্ণ-. 

যশোরূপ-পরমানন্দ-অযুতে তোমার সকল পাপনষ্ট হইবে পরস্ত যদি সেরূপ 
বৈষণব নিন্দ। আর না কর।/ ্ 

গৌরাজ ব্রাঙ্ষণকে এইরূপ তত্ব নী দিতেছিলেন এমন সময়ে দেবানম্ধ 
পণ্ডিত তথায় আনিকা উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ যখন গৃহবাসে ছিলেন, 
তখন তীহ।র প্রতি পপ্ডিত দেবানন্দের বিশ্বাস ছিল না, দে জন্ত তিনি তাহাকে 

বুবিতে পারেন নাই। এখন তিনি তাহাকে বুঝিতে পারিয়া দেখিতে. 

আসিয়াছেন! যখন গৌরাঙ্গ সন্যাস লইয়া বাহির হন, তখন বকরের পণ্ডিত 
আসিয়। তাহার সহিত মিলিয়াছিলেন, বক্রেশ্বর তাহার প্রিয়পাত্র এবং নিগবধি 

কুষ্চপ্রেমে বিহ্বল ছিলেন। তিনি নৃত্যে প্রবেশ করিলে তাহার দেহে “অস্র, : 

কম্প, স্বেদ, হাস্য পুলক, হুঙ্কার, বৈবণ্য, আনন। মৃচ্ছ?দি উদয় হুইত। 

দৈববশতঃ পণ্ডিত বক্রেশ্বর দেবানন্দের ভক্তিবশে তাহার আশ্রমে ছিলেন, 

দেবাননা তাহার তেজংপুর্ধী কলেবর ও অডূলনীয় বিষুঃতক্তি দেখিয়া অকপটে 
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ভাঙার সেবা করিতেম, বকেশ্বর বতক্ষণ মৃত্য করিতেন দেবানন ততক্ষণ 

' বেত্রহ্তে বেড়াইয়া লোক লরাইয়া দিতেন” তিনি পড়িয়া গেলে তাহাকে 

ক্রোড়ে করি! লইতেন, স্বাহার পদধূলি ভক্তিপূর্ববক আপন সর্ধান্ষে লেপন 
করিতেন। এইন্ধপে বক্রেশ্বরের সঙ্গ লাভ করি! দেবানদের চৈতঘ্ভের 
গ্রত্তি ভক্তি জন্মিয়াছিল, ততপর্জে তিনি গৌরাঙ্গকে দেখিতে আসিলেন এবং 

দেখিতে আলিয়া তাছাকে দণ্ডবৎ করিয়া একভিতে সম্কৃচিত হইয়৷ বলিলেন। 

গৌরাঙ্গ তাহাকে দেখিয়। আনম্দিত্ত হইলেন এবং তীহাকে বিরলে লইয়া গিয়া 
ভাছার সমস্ত পূর্ববাপরাধ ক্ষমা] করিয়া! তৎপ্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, 

ভুমি যখন পরম ভক্ত বক্রেশ্বরের সেবা করিয়াছ তখন ভূমি আমার গোচন 
হুইয়াছ, বক্রেখরে ক্কষ্চের পূর্ণশক্কি বিদ্কমান ; অতএব যে তাহাকে ভক্তি করে 

লে কৃষ্চকে পায়' ইত্যাদি। গোৌরাজ বক্রেখরকে উপলক্ষ করিয়! এই স্থলে 
ক্ষভক্তের বহু গ্রশংস। কীর্তন করিলেন। দেবানন্দ এই সকল শুনিয়া 
যোড়ছন্ধে তাহার স্তব করিলেন, শেষে এক নিবেদন করিলেন, যথা--“আমি 

পর্ব, সর্বজের গ্রন্থ যে ভাগবত তাহা! অজ্ঞ হুইয়| কিন্ধপে ব্যাথ। করিব 

ও কিনূপে বা উহা! পড়াইব'? গৌরাঙ্গ ইহা শু'নয়া বলিলেন, শুন বিপ্র! 

ভাগবতে 'ভক্তি' ভিন্ন আর কিছু ব্যাখ্যা করিবে ন। ও মুখে আনিবে না, 

ভাগবতের আন্ত, মধ্য ও অন্তে বিষুতক্তি যে 'নিতাসিন্ধ অক্ষয় ও অব্য তাঙাই 
উদ্ত হুইয়াছে। অনন্ত ব্রহ্ধাণ্ডে বিষু ভক্তি সতা, মহা প্রলয়েও যাহার শকি 

পূর্ন থাকে, নারায়ণ মোক্ষ দিয়! ভক্তি গোপন করেন, ঈদণী ভকি ককের 

কপ ভিজ জানা যায় না। তাগবত শান্তর সেই ভক্তির কথাই বলেন, দেজগ্ 

কোন শান্্রই ভাগবতের তুলা নছে। ভাগবত কাহারও কৃত নহে, ব্যাসের 
জিহযায় কের কৃপায় ইহার কুত্তি হইয়াছে মাত্র। থে ব্যক্তি ভাগবত বুঝিয়াছে 

এরূপ মনে করে সে কিছুই বুঝে নাই, পরস্ত অজ্ঞ হইয়াও যে ভাগবতের শরণ 
লয় ভাগবতের অর্থ তাছার দর্শন হইয়! থাকে 1 ভাগবতের ইত্যাকার বনু 

গ্ুখংস। করিম্। গৌরাঙ্গ দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভতি-রসময় ভাগবত অধ্যাপন। 
নীতি বলিয়া বিদায় করিলেন। : 

( চৈ, ভা, অস্ত্য খ, ৩য় অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ ) 



মন্তব্য-_ 

এই পরিচ্জেদীর বিষয় পর্ধ্যালোচন! করিয়। দেখিলে গৌরাজের হিটিরিষ| 
রোগের ধর্মে হঠকারিতা) সন্ভপ্পপরিবর্তন ও অগ্ঠের বিশ্ব উৎপাদন কর! ইদানীঃ 

মে ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হইয়াছিল) তাহা জানা যাইবে । তিনি ইতঃপূর্তে যখন 

সমূত্রের তরন্-শোত্া! দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে গঙ্গ। ও যমুনার মাহাত্থা 

সমুদ্রে গ্রবেশ করায় 'সমুদ্র মহাশয়ের" মাহাত্বা অন্মিয়াছে। এইস্বাব তীহার 

অসম্থিন্ মানসে কিছুদিন কারধ্য করিতে করিতে গঙ্গ। ও মমুনার গ্রতি তাহার 

মহ! অন্থরাগ উদ্দিত হুইয়াছিল ! সে জন্ত তিনি প্রথমে গৌড়ে গিয়৷ পরে মখুরায় 

যাইবার সন্কল্ল করেন। সন্কল্প গ্রবল হওয়ায় তাহা কার্ধোে পরিণত হইতে একন্ে 

তাঁগার অধিককাল বিলম্ব হয় নাই। তাই তিনি সহপ! পরিষদূঘহ অতি সত্বরেই 

গৌড়ে আগিয়! উপস্থিত হইয়াছিলেন।- ৃ্ 

( “গঙ্গ। গ্রতি মহাঅন্ুরাগ বাড়াইয়া। অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আপিলা চলিয়া ॥৮) 

পাঠক, «গৌড়দেশ বলিলে সমন্ত বঙ্গদেশ অর্থাৎ একটা স্থবিস্তীর্ণ গ্রদেশ 

বুঝাইতে পারে। উর মধ্যে গৌরাঙ্গ কোন্ কোন্ নিদ্দিষ্ট স্থান হইয়া যে 
আসিবার সম্কল্প করিম্নাছিলেন তাহা গ্রন্থকার উল্লেখ করেন নাই। পরস্ধ ইহা 

সম্ভবপর বিবেচনা হয় যে, তথা কথিত সার্বভৌমের উদ্ধার ব্যাপারের পরে বিশিই 
ভাবগ্রবণ গৌরাঙ্গের মনে শ্বত:ই ইহার উদ্দীপন! এবং এরূপ আগ্রহ হইয়াছিল 
যে, বদদি সার্ববভৌমের ভ্রাতা বিষ্তাবাচম্পতির বাটাতে গঙ্গান্ান উপলক্ষে কিছুদিন 

অবস্থান করা! যায়, তাহ! হইলে তাহার অবতারত্ব মহ ভক্তিধন্দ অল্প আয়াসেই 
প্রতিষ্ঠিত ও স্থঘোষিত হইতে পারিবে । গৌরাঙ্গের যদি এরূপ নিগৃঢ় উদ্দস্ত 
ন1 থাকিবে তবে তাহার নদীয়াস্থ আপ্তবর্গের মধো কাহারও বাটীতে না থাকিয়। 

তন্ত্রত্য সার্ববভৌমের পিতৃ-বাসস্থানে ( গোদ্নাড়ি পল্লীতে ) শ্রুতমান্র পরিচিত 

তদীন ভ্রাতার বাটাতে কিছুদিনের জন্ত আতিথাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা একেবারে 

নিরর্থক হইয়া! পড়ে। ভাহার উপরে তাহার হিষ্টিরিয়। রোগধন্ম-ন্বলভ নিভতে 

থাকা, লোকসংগ্রহ ও তাহাদিগকে চমতক্কৃত কর! প্রভৃতি সংযোজিত 

হওয়ায় তাহার বর্তষান চরিত্রে বৈচিত্র্য ও সাধিত হৃইয়াছিল। দেখা যায়, 

তাহার নীলাচল হইতে তথায় প্রত্যাগমনেয় বার্ত। চতুর্দিকে রা হওয়ায় 
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তাহাকে দেখিবার জন্ত বছ লোকের সমাগম হুইয়! উঠিল, এবং সকলের মুখে 
হরিধ্বনি হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া গৌরাজ্ষ আনন্দের আবেগে আর 
নিভৃতে থাকিতে ন। পারিয়! বাটার বাহিরে আসিয়া হাত তুলিয়া! সিংহনাদে 

হরিধ্বনি এবং নৃত্য ও গঞঙ্ছন করিতে লাগিলেন। তাৎপর্ধ্য এই, গৌরাঙ্গ 

পরকীয় ভাবপ্রেরণার ( বভলোক-্নমাগম-দর্শন এবং হরিধ্বনি শ্রবণ ) অধীনে 

আসিয়া অধুন স্বীয় ছিষ্টিরিয়া আক্রমণের সম্যক্ বিষয়ীভূত হইয়াছিলেন। 
দর্শকেরা ইহার মন্দ বুঝিতে ন। পারিয়। গৌরাক্ে অলৌকিক শক্তির বিকাশ ভাবিয়। 
তৎমকাশে দণ্ডবৎ হইয়। ভূমিতে পড়িয়াছিল এবং হরিধ্বনি করতঃ আপনাদের 

স্তুতি ও উদ্ধারের প্রার্থনা করিয়াছিল। অচিরে স্বীয় গীড়ার আক্রমণ খতঃ 

নিধৃভভ হইলে গৌরার্দ স্থির হুইয়। ঈষৎ হাসিয়া সকলকে কৃষ্ণ তোমাদের 
প্রাণধন হউক” বলিয়া! আশীর্বধাদ করিলেন, এবং কৃষ্ণভজন করিবার জন্ত 

উপদেশ দিলেন। এই সময়ে গৌরাঙগের মনে গঙ্গার গ্রতি যে ভক্ষিতাব 

ছিল তাহ! চাপ! পড়িয়। কৃষ্ণতক্তিভাব উদ্দীপিত হইয়া কার্য করিতেছিল, 

কেন না দেখা যায় দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে কাহাকেও গঙ্গার প্রতি ভক্তি করিৰার 
জন্য কোন কথাই বলেন নাই। ইহার পর গোৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্ত বু লোক 

(বৃন্দাবন দাস বলেন, “কোটী লক্ষ অর্ধ দ' ) আসিতে লাগিল। এদিকে গৌরার্গ 

করিলেন কি? ন| তিনি একদিন রাত্রে কাহাকে, এমন কি বাচম্পতিকেও, কিছু 

ন। বলিয়! গঙ্গাপার ফুলিয় গ্রামে চলিয়! গেলেন। এরূপ কাহাকে কিছু না. 
বলিয়! সন! চলিয়। বাওয়া গৌরাঙ্ছের হিষিরিয়া রোগ ধরে পূর্ববাভ্যাস বশতঃই 
হইয়াছিল (9020192019011900 )১ এরূপ মনে করিতে পারা যায়; কেন না 

এরূপ ঘটনা তাহার চরিত্রে পূর্বে ও পরে অনেক বারই ঘটিরাছে। এস্কলে 
বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, গৌরাজ নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়জন পার্ধদ সঙ্গে 

লইয়। ফুলিয়া নগরে গিয়াছিলেন, পরন্ধ ইহ! সঙ্গভ বোধ হয় না, বরং ইহ। 

সম্ভব হইতে পারে যে, অনুচরগণ গৌরাঙ্গের ফুলিয়া গ্রামে যাইবার সঙ্বল্প 

পূর্ব হইতে জানিতেন, সে জন্ত গৌরাঙ্গের প্রস্থানের পরেই তাহার এ স্থানে 
গিয়। তাহার সহিত মিলিগ্লাছিলেন। অথব। বৃন্দাবন দাসের উত্কি যদি সত্যই 

হয় ভাহ! হইলেও গোৌরাঙ্গের এরূপ সহসা গোপনে প্রস্থান দ্বারা লোকের 

মনে বিশ্ময় উত্দপাঘন কর! যে তাহার অভিপ্রেত ছিল। ইহ! অবস্ত মনে করিত্বে 
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হইবে। পাঠক অবগত আছেন, লোকের মনে বিল্ময় উৎপাদন এবং আপনার 
প্রতি লোকের সহাহ্ভৃতি আকর্ষণ কর! হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর হ্বভাবসিত্ধ 

কাধ্য *। অতএব এক্ষেত্রে গৌরাঙ্জের রোগধন্মে লোকের মনে বিন্ময়জনন 

জন্ত এই গোপনে পলায়ন সম্ভব হইতেও পারে। এদিকে গৌঁরাঙ্গকে দেখিতে 

ন1 পাইয়া সকল লোক বিশেষতঃ বাচস্পতি অত্যন্ত হুঃখিত ও ব্যাকুলিত হইয়া 

পড়িলেন। প্রকৃত কারণ ন। জানিতে পারিয়া অন্ত সকলে বাচম্পতির প্রতি 

গৌরাঙ্গকে বাটার 'ভিতরে লুকাইয়া রাখার অনুযোগ করিতে থাকায়, 

বাচস্পতি নিরুপায় হুইর। উর্ধমুখে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে 

একজন ত্রাক্ষণ তথায় আনিয়। গৌরাঙ্গের ফুলিয়! গ্রামে থাকার সংবাদ দিয়াছিল। 

তাহাতে বাচম্পতি সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া ফুলিয়া গ্রামে গিয়া দেখেন 

সেখানেও লোকে লোকারণ্য হইয়াছে । এখানেও তিনি নিভৃতে ছিলেন, ইহাও, 

যেমন পূর্বে বলিয়াছি, তাহার হিষ্টিরিয়া-স্বভাবের লক্ষণ বিশেষ। কিন্তু গৌরাজ 
ধাচস্পতির আগমন সংবাদ জনিতে পারিয়া তাহাকে তথায় ভাকিয়! লইলেন। 

বাচম্পতি তখন তাহাকে দেখিয়া দণগ্ডবৎ হইলেন এবং পুনঃপুনঃ তাহার অবতার 

সন্ধীয় শ্লোক পড়িয়৷ পুনঃ পুনঃ .ভম্তব করতঃ প্রণাম করিলেন। পরে তাহার 
অনুরোধে (73875085100 ) গৌরাঙ্গ বাহিরে আসিয়া সকলকে দেখ! দিলেন। 

লোকসজ্ঘ তাহাকে দেখিবামাতআর দগ্ডবৎ হরিধ্বনি ও কীর্তন করিতে লাগিল। 

এই গরকীয় ভাবপ্রেরণ। গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া আক্রমণ উৎপাদনের পক্ষে 

যথেষ্ট কারণ হইয়াছিল। তখন তাহার “আনন্দে অর্থাৎ ভাবোত্বেজনায় 

'বাহালোপ” হইল, চক্ষে অবিরত ধার বহিতে লাগিল, তিনি যে কীর্তনদল 

সম্মুখে দেখিলেন তাহাতেই প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তগণের সহিত নৃত্য করিতে 
লাগিলেন, সে নৃত্য শীপ্র থামে নাই। গৌরাঙ্গের এই অবস্থা বৃন্াবন.দাস 
কবিত্বের সহিত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনার শেষাংশ 

এইকপ,-. 
“ঘতেক আইনে লোক চতুষ্দিক হৈতে। 
ঈবেই আপির! দেখে প্রভুরে নাচিতে ॥ 

ক (উদ্বোধন ১৪৭ পৃঃ) 
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বাহ্ লাহি গ্রভুর বিহ্বল গ্রেমরসে 

দেখি সর্বলোক নুখসিছধু মাঝে ভাসে |” 

পাঠক, দেখুন গৌরাজ যদি হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বশীভূত না হুইয়। 
প্রক্ৃতিস্থই থাকিতেন তাহ! হইলে লোক সমাগম দেখিয়। ও হরিধ্বনি এবং 

কাঁ্ভন শুনিয়! তাহার বাহাপরিশূন্য অবস্থায় তাদৃশ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়৷ সিংহনাদ ও 

হস্কার সহকারে অক্লান্তে নৃত্য করিতে থাক] কি সম্ভবপর হইতে পারিত? দেখ! 

যায়, কিছুক্ষণ পরে হিষ্টিরয়। আক্রমণের উপশম হইলে গৌরাঙ্গের সংজ্ঞালাভ 
হওয়ায় পাধদগণের সহিত স্থির হইয়। বসিয়াছিলেন। 

“তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া | 

বসিলেন মহাগ্রভূ বাহ্ গ্রকাশিয়। ॥' 

ইহাতে ম্প্ইই বুঝ। যাইতেছে, গৌরাঙ্গ 'ইতাগ্রে ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ 

হিষ্টিরিয়ার আক্রমণাধীন হইয়! বাহ্থ হারাইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস 

বলিয়াছেন কীর্তন শুনিয়। পরমানন্দের হুথে গৌরাঙ্গ বাহৃহার! হইয়াছিলেন,-- 

("বাহু নাহি পরমানন্দ স্থখে আপনার । 

সঙ্কীর্তন*আনন্ব-বিহবল অবতার ॥”) 
ভাল, তিনি না হয় সঙ্গে সঙ্গে এন্থলে স্বকীয় অবতারত্ব ঘোষণায় পরম 

আনন্দ অন্ভব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বলিয়৷ তিনি বাহশূন্য হইবেন কেন? 

বাস্তবিক পক্ষে গৌরাঙ্গ এইকালে আননের উচ্ছ্বাসে ধরবহ্বল' অন্ত কোথায় 

এক তীব্র হিষ্টিরিয়। আক্রমণের বিষয়ীভূত ন্ৃতরাং সংজ্ঞাহীন হুইয়া অবিরাম 

দীর্ঘকাল ধরিয়] নৃত্য, হস্কার এবং গিংহনাদ করিয়াছিলেন । এই সমস্ত যে 

হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ তাহা বৃন্দাবন দাদ আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। 

যাহা হুউক এক্ষণে বাহ্প্রকাশের ব্যাপারট। কি তাহা দেখ! যাউক। 

হিষ্টিরিয়৷ আক্রমণের নিবৃত্তি হইলে রোগী ষে প্রকার অসমাক্ ঠৈতত্ত লা 
করে বৈষ্ণবাচাধ্যের। তাহাকে 'বাহ প্রকাশ” শবে অভিহিত করেন, পাশ্চাত্য 

আমুর্কেদজ্ের] এ অবস্থাকেই প্রলাপের অবস্থা (50866 0 0617101 ) বলিয়! 

নির্দেশ করিয়াছেন। পুর্বে এই প্রগাপের অবস্থার কথ! কয়েকবার উল্লেখ 
করাও হইয়াছে। এ স্থলে এঁ বিষয়ে ছুই একট! কথামাজ্জ পুনরায় বলিতেছি। 
এই অবস্থায় যোগী স্বীয় অসন্থিন্ মানসের নিরুদ্ধ মনোাব অপংবভভভাবে প্রকাশ - 
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করিয়া থাকে, তাহা প্রলাপ বলিয়া গণ্য ও বিশ্বাসের অযোগ্য হইয়া থাকে। 

হিষ্টগিয়ার আক্রমণৌতর এই প্রলাপের তারতম্য আক্রমণের মুদৃতা, তীত্রত। 
এবং স্বল্পকাল ব! দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। বর্তমান ক্ষেত্রে 

গোরাঙ্গের হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ অপেক্ষাঁকভ মৃদু এবং অনতি দীর্ঘকাল স্থায়ী 

হইলেও উহ্থার প্রলাপাবস্থায় যে সমস্ত অসাধারণ ঘটন। সম্পাদিত হইয়াছিল, 

তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষি্ধ আলোচন। এস্থলে আবশখ্বাক বিবেচনায়, প্রদর্শিত 

হইল | যথা 

(১) গৌরাঙ্গ 'বাহ্, প্রকাশিক। বপিয়াছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়! 

সাহাকে জিজ্ঞানা করিল, “আমি তোমাকে ও বৈষ্ণবদিগকে বছ নিন্দা করিয়াছি 

তাহাতে আমার ষে পাপ সঞ্চয় কর হইয়াছে তাহার গ্রায়শ্চিন্ত কি? 

এই পরিচ্ছেদে এবং গ্রন্থের অন্ত অনেক স্থানে টবঞ্চবাপরাধ অর্থাৎ 
বৈষ্ণবের নিন্দাকে গুরুতর পাপ রূপে নির্দেশিত ও উঠার মোচনার্থ গুরুতর 
প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা উল্লেখিত হইয়াছে । পরন্ত মানবাদি ধর্মশান্ত্র তথ। মহাভারত, 

পুরাণ এবং সংগ্রহ গ্রন্থে এ নামধেয় কোন পাপের নির্দেশ পাওয়। ষায় না। 

দেখা যায়, ভৃগু-প্রোক্ত মানব*ধর্মশাস্ে পর-নিন্দা “চক শব্ষে অভিহিত 

(৪র্থ অ,৭১ শ্লোঃ) এবং লঘু পাপ (উপপাতক-বাচিক) শ্রেণীর অস্তভূততি। অপিচ - 

উহার পরিণাম ফল ( অবশ্য এ পাপাচারীর জন্মান্তরে ) “ছুর্গন্ধ মুখ ইহ] কীন্তিত 

(১১অ, ৫* ঙ্লোঃ) এবং (ইহা বল! বাহুল্য-ষে,) এই লঘু পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও লঘু 

ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । পাঠক, ইহা সম্ভব বলিয়। মনে হয় যে, গৌরাঙ্গই এই 

শান্ত্রোক্ত সাধারণ পরনিন্দাকে স্বেচ্ছামত পরিচ্ছদে সজ্জিত ও “বৈষ্ণবাপরাধ” নামে 

স্ংজ্ঞিত করিয়। একটি গুরুতর পাঁপরূপে অবধারণপূর্বক তাহার বিষম অনিষ্টজনক 

ফল,--যেমন কুষ্ঠ উৎ্পাদন--এবং গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা টবঞচব সমাজে 

ঘোষণা করিয়। গিয়! থাকিবেন। দেখুন,আমাদের এরূপ সম্ভাব্যতা মনে করিবার 

পক্ষে উপধুক্ত কারণও না আছে এমন নহে। গৌরাঙ্গ চরিত্র আন্ুপূর্ব্বিক 

অনুধাবন করিয়| দ্বেখিলে গ্রতীত হয়,তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়] স্বীয় কাল্পনিক অব- 

তারত্ব ও কিঞ্চিৎ-পরিবন্তিত পূর্ব প্রচলিত বৈষ্ণব-ধন্ম প্রচার ও. এ সঙ্গে স্বকীয় 

পারিষদ, অন্ুচর ভক্ত-বৈষ্ণবের মর্ধ্যাদ। বদ্ধন করা তাহার নিগুঢ় অভিসন্ধি ছিল; 

উ৷ তাহার হিষ্রিরিয়া-স্বভাবের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ত্বরূপ। সেজন্ক তিনি তাা 

+৬ 
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সিদ্ধির জন্ত উপযুক্ত অবসর পাইলেই কার্যেও প্রকাশ করিতেন। ইতিপূর্বে তিনি 
ভাবাবিষ্ট হইয়। যেমন পারিষদ-শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতৈর ও নিত্যানন্দের আন বাঁড়াইবার 
জন্য উহাদের চরণে মস্তক রাখিয়া! ক্রমান্বয়ে মাতা শচীদেবী এবং জগাইকে 
বৈষ্ণব-পাপ ক্ষালনের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়াছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও 

সেই স্বীয্» রৌগের অঙ্গীভূত আবেশ বিশেষের অবস্থায় কৃতী ব্রাঙ্ষণকে 
বৈষ্ণব-নিন্দার ফলে ছুরারোগ্য ও ছুঃসহ কুষ্ঠ রোগ উত্পন্ন হওয়ার কথ! এবং 

তাহার প্রতীকার অগ্রে কৃষ্ণেরও সাধ্যাতীত বলিয়া ব্যক্ত করিয়া শেষে নিজেই 

আবার তাহার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে ব্যবস্থা--নিন্দিত 

বৈষ্বের নিকট তাহাকে ক্ষম। ভিক্ষ। ও তাহার বন্দনাদি করা। আবার, 

দেবানন্দের বেলা তথ| কথিত অবতার আপনাকে ও বৈষ্বগণকে নিন্দা করায় 

গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ের ব্যবস্থাকালে বৈষ্ণবের সেবাই যথেষ্ট বলিয়া ব্যক্ত 

করিম়াছেন। যদিও 'এই বিসদূশ এবং পূর্বাপর অমগ্তস বৈষ্ণবাপরাধের প্রতী- 

কার-ব্যবস্থ। গৌর'ঙ্গের রোগ-ধশ্মের বিভিন্ন অবস্থায় উদিত শইয়্াছিল, পরস্ত 

উহ্বার ঘোর তর অনিষ্ট ফল বৈষ্ণব সমাজে চলিয। আসিতেছে উপলব্ধ হয়। 

যেমন- প্রথমে বৈষণব-নিন্দার পরিণাম ফল যে ছুঃদহ এবং যন্ত্রণাদায়ক কুষ্ঠ 

হুইবার ভয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বৈষ্ণবগণ এ পাপাচারী বৈষ্ণবের 
নিন্দ। করিতে শান্ত ও বিরত হওয়ায় তত্কৃত পাঁপাচার অবাঁধে গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 

সমাজে, বিশেষ করিয়া গৌরাঞ্গসম্প্রদায়ের অন্ধবিত্বাসী জনগণের মধ্যে, বার্দত ও 

সম্প্রসারিত হইয়া ক্রমশঃ সমাজ্-সাধারণ্যে পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িতেছে। 

নিরতিশয় ক্ষোভের বিষয়, এখন পর্য্যন্ত সমাজহিতৈধিগণের কাহাকেওএই বিবিধ 
অনিষ্টের হেতুভৃত দুননীতিকে উচ্ছেদ করিতে যত্ববান্ দেখা যাইতেছে না। 

কৌতুকের বিষয়, পাপের জন্য পাপকারীর অন্গতাপ ও নিজ পাপ প্রকাশ কর 

এবং পুনরায় সেই পাপাচরণে প্রবৃত্ত না হওয়ার যে শাস্ত্রীয় বিধান আছে, 

গৌরাঙ্গ তাহাও শ্বকল্লিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় প্রকাশ করিয়া! স্বীয় হিষ্টিরিয়।- 

স্বভাঁব-সুলভ অব্যবস্থিত চিত্ততা ও বৈচিত্রের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

২। ইহার পরেই গৌরাঙ্গের এই বাহ্যাবস্বায় আমাদের পুর্বপরিচিত দেবানন্দ 

পণ্ডিত গৌরাঙ্গকে দেখিতে আপিয়াছিলেন। গৌরাজ দেবাননের আগমনে 

ও তাহার দৈন্-শিষ্টাচারে সন্তষ্ট হইয়। তাহাকে বিরলে লইয়! গিয়া তাহার 
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তথা-কথিত পূর্বাপরাধ ক্ষম। করিয়া বলিলেন, তুমি প্রভুর পর্ণশক্তি” বক্রেশ্বর 

পণ্ডিতের সেবা করিয়াছ” অতএব তুমি আমার “গোচর” হইন্ভাছ, কেননা যে 
বক্রেশ্বরের (বা করে পে কুষ্ণকে পায়, কৃষ্ণ তাহার অন্তরে নিয়ত বাস 

করিতেছেন- ইত্যাদি বাকোয একদিকে যেমন নিজের অবতারত্ব প্রকারান্তরে 

দেবানন্দকে জানাইলেন, অন্যদিকে ভক্ত বক্রেশ্বরের অতি প্রশংসা করিয়া বৈষব- 

মরধ্যাদাও বাড়াইলেন। দেবানন্দ গৌরার্ঘ মুখে এ সকল চিন্তবিভ্রামক কথ 

শুনিয়া সম্ভবতঃ বিচনিত ও মোহিত হইয়।! গৌরাঙ্গের অবতারতে হয়ত বিশ্বাস 

করিয়া যোড়হন্তে নানাবিধ স্তবস্ততি করিলেন এবং তাহাকে সর্বজ্ঞ এবং 

আপনাকে অসর্ধবজ্ঞ বোধ করিয়া ভাঁগবতের স্বায় ভবিষ্যৎ অধ্যাপনা সম্বন্ধে 

তাহার উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ তাহার উত্তরে যাহ! বলিয়াছি* 

লেন, তাহা প্রায় সমস্তই ভিত্তিহীন প্রলাপমুলক ; তন্মধ্যে কয়েকটী উক্তি মাত্র 

এস্কলে প্রদর্শিত ও আলোচিত হইতেছে । গৌরাঙ্গ দেবানন্দকে বলিলেন,-. 

(ক) “শুন দ্বিজ! ভাগবতে এই বাখানিবা। 

ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিব ॥ 

আদিমধ্য স্বস্ত্য ভাগবতে এই কয়। 

বধু) ভক্তি নিত্য সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥ 

অনন্ত ব্রঙ্গাঞ্ডে সবে সত্য বিষুতক্তি। 

মহ গ্রণয়েতে যার থাকে পূর্ণশক্তি ॥ 

এক্ষণে জাহরা উহা বুঝতে চেষ্ট। করিব যে, গৌরাঙ্গের এই উক্তি 

কতদূর সাধু এবং প্ররৃত-ঃ উহা দ্বারা গৌরাঞ্গ কর্তৃক ভাগবতের গৌরব বর্ধিত 
অথবা খণ্ডিত হইয়াছে ! 

সধীপাঠক ! ভাগবত গ্রন্থের আগ্ন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে জানিতে 

পার] যায়, উহাতে ভক্তিপ্রসঙ্গ নিয়াধিকারিগণের জন্য নানা ভাবে চিত্তরগ্ক 

ও চিত্তাকর্ষক হইবে এই অভিগ্রায়ে রচিত হইলেও গ্রন্থকার (বেদব্যান হউন 

বা অন্ত কোন ব্াক্তিই হউন) জ্ঞান, যোগ, ধ্যান ও মোক্ষ সম্বন্ধে ষথোচিত 

বর্ণনা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই? এ সমস্ত বর্ণিত বিষয় তিনি ( কেবল 

ভক্তির প্রসঙ্গ ব্যতীত) বেদবেদাস্তাদি গ্রমাঁণ দ্বারা সমর্থিত করিতে 

ষথাসম্ভব চেষ্টাও করিয়াছেন। আধিকন্ত ভাগবতের উপক্রম ও উপসংহার 



১২৪" পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

বিচার করিয়া দেখিলে উহার প্রতিপাস্ত বিষয় অনীয়াসে বোধগম্য উপলব্ধি 

হইতেও পারে । উহার উপক্রমে উক্ত হইয়াছে,২- | 

বদস্তিতত্বত্ববিদস্তত্বং যজজজ্ঞানমদ্ধয়ং। 
ব্রহ্মেতি পরমাজ্মেতি তগবানেতি শব্যযতে ॥ ১১ 

তচ্ছ দ্ধধানা মুনয়ে| জ্ঞানবৈরা গ্যযুক্তয়! | 

পশ্যত্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্তযা শ্রুতগৃহীতয়৷ ॥ ১ম স্বন্দ, ২য় অধ্যায়। 

অর্থাৎ “তত্বজ্ঞানী পণ্ডিতগণ ছৈতজ্ঞান রহিত যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে 

তত্বজ্ঞান বলিফ্াছেন, এ তত্বই উপাসকভেদে ব্রহ্ম, পরমাতা ও ভগবান ইত্যাদি 

নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।” বেদবেদাত্1দিবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ সদাচায়-»ম্পর় 

খষিগণ বেদাস্তাদি শ্রবণে উৎপন্ন বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিছারা স্বীয় হৃদয়ে আত্মতত্ 

স্বরূপ পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন। আর) উপসংহারে শুকদেব রাজা 

পরীক্ষিতকে স্া1গবতের যে সারতত্বের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও এইরূপ-- 

অহং বন্দ পরংধান ব্রদ্দাহং পরমং পর্মম্। 

এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্তাধায় নিফলে ॥ ১২ 

১২ স্বন্ধঃ ৫ম অধ্যায়। 

অর্থাৎ "আমি পরমপদ ব্রহ্গ; এবং পরমপদ ব্রঙ্ধ আমি” এইরূপ চিন্তা করিয়। 

নিরাকার ব্রন্দে আত্মা যোজন। কর ; দেখিতে পাইবে ল্হেনকারা বিষমুখ তক্ষক 

দেহাদি বিশ্ব, আত্ম। হইতে হ্বতন্ত্র নহে।” 

অতএব জানা গেল, ভাগবতে শ্রদ্ধা, ভাক্ত, জ্ঞান, বিজ্ঞান বৈরাগ্য ও 

ধ্যানাদ্দি উচ্চ অঙ্গের মোক্ষসাধক উপদেশ প্রধানতঃ বর্ণিত, আর ভাক্ত গুসঙ্গ 

নিম্ন অধিকারীর উপযোগী করিয়াও গৌণতুঃ বিধৃত হইয়াছে। এদিকে 
আমাদের গৌরাঙ্গ দেবানন্দকে বলিয়াছেন ভাগবতের আদি মধ্য ও অস্ত ভক্কি 

ভিন্ন আর কিছুই পড়াইবে নাঃ বিষুভক্তি অক্ষয় অব্যয় এবং মহাঁপ্রলয়েও উহ 

পূর্ণশক্তিতে বিদ্কমান থাকে, ভগবান্ ভক্তি লুকাইয়! মুক্তি দেন! ইত্যাদি। 

এস্থলে আমরা প্রয়োজনাচ্গরোধে মহাপ্রলয়ে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কাহার 

নিত্যণ। তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্িৎ আলোচন। করিব।-_ 

ইহা অনেকে অবগত আছেন, ব্রক্ষই জ্ঞান ও সংস্বরূপ, মহাপ্রলয়ে সেই 

একমাত্র ব্রহ্ম অর্থাৎ জ্ঞানই বিদ্মান থাকে । মহাপ্রলয় অর্থে স্থির পুর্ব্বৈর 
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অবস্থ। বিশেষ, যাহ! শ্ট্টি ধবংশের পরের অবস্থার সহিত তুল্য বুঝিতে হয়, 
তথন ব্রদ্ধম ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না।*% অন্য কথায় তৎকাঁজে 
পরিদৃশ্ঠমান যাবতীয় স্ৃষ্টবন্্ বিনষ্ট হইলে তৎ্সহ উহাদের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা-" 

বক্ধা, বিষু। মহেশ্বর হ্ব হ্ব স্বরূপে অর্থাৎ মূলাধার পর ব্রন্মে মিলিত হইয়া যায়। 
এই অবস্থাকে ব্রন্মের কেবল ভাব বলে । স্থুবুদ্ধি পাঠক ! ভাবুন দেখি-_ম্ধি 

মহ্থাগ্রলয়ে কথিত এশী শক্তিত্রয় সংহৃত বা অন্তহিত হইল তখন ব্রহ্মা ও 

শিব শক্তির সহিত বিষু-শক্তিরও অন্তর্ধান অবশ্থস্তাবী হইল কিনা? 
গীতা য় ভাগবান (শ্রীকষ্চ ) অর্জুনকে হ্ষ্টি-নাশ হইলে এক সনাতন অজ্ষর 

পুরুষই বিদ্যান থাকেন, এই বেদোক্ত তত্ব কথারই উপদেশ করিয়াছেন। $ 
অথচ গৌরাঙ্গ বলিলেন কিনা মহা প্রলয়ে বিষুভক্তি পূর্ণশ[ক্ততে বিষ্ামান থাকে ! 
এ সঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন “নারায়ণ মোক্ষ দিয়াও ভক্ি গোপ্য করেন । 

বস্ততঃ পাঠক, কোন্ জ্ঞানবান্ লোক গৌরাজের এই সকল যুক্তিহীন, বেদা|ছ 

সৎ-শান্ত্রবিরুদ্ধ ও অসম্থদ্ধ উক্তি পরম্পরাকে প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলিবেন ? 

(খ) গৌরাঙ্গ পণ্ডিত দেবানন্দকে বলিয়াছেন,-“ভাগবত শান্ত 

কাহাবে। কৃত নহেঃ উহার আবির্ভাব ও তিরোভাব আপনা আপনি হয়, রুষ্কের 

কপায় ভক্তিযোগে ব্যাসের জিহ্বায় উহা স্ফুরিত হইয়াছে ।* 

পাঠক ! জানা যায়, শ্রমদ্ভাগবত ইদানীন্তুন বিশ্বৎং-নমাজে পুরাঁণ- 

রচয়িতা বেদবিন্তাস-কর্তী মহর্ধি ব্যাস কর্তৃক রচিত বলিয়া শ্বীকৃত হয় 
এআ 7 ৮ পাশিশিশ। ৮ ০ এপাশ ৭ পিপিপি পে পপপপপশপ্পপীশ পিসি শি সপিশ শাপসপপিশািীশীশিী সিসিক শপ ৪ পপ পা পপ ০ 

* আত্ম! ব। ইদমেবাগ্র আসীন্াস্থৎ কিঞ্চন মিষখ। 

নিত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম । তৈত্তিরীয় শ্রুতি । 

সদেব সৌম্যে্বমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। ছাঁন্যোগ্যক্রতি | 

+ কালিদাস কুমার স্ভবের এবস্থানে সৃষ্টির পূর্ধববস্থায ব্রন্ষের এই কেবলত্বের কথা! অতি 

বিশদভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, যথা) 

প্নম স্তরিমুর্তয়ে তৃভ্যং প্রাক্স্ষ্টেঃ কেবলাত্ুনে। 

গুণক্রয় বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদযুপেয়ুষে ॥” 

1 গরন্তন্মাত, তৃতো হস্ত ব্যক্তাবক্তাৎ সনাতনঃ। 

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্তৎস্থ ন বিনস্ঠতি ॥ ২* 

অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুকতস্বমাহঃ পরমাং গতিং | 

যাং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ গীতা, ৮ জ, 
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না। দেখাও যাদ্ধ, এই গ্রন্থের প্ররস্তেই উক্ত হইয়াছে যে, বেদব্যাস 

সমস্ত পুরাণ রচনা করিয়া ( ইহাও সন্দেহ পূর্ণ) তৃপ্ত হইতে ন! পারিয়া 

নারদের উপদেশে শেষে এই ভাগবত রচন| করিয়াছিলেন । তদন্ুপারে 

ণৌরাঙ্গের উক্তি--'উহ] কাহারও কৃত নহে' ইত্যার্দি যাবতীয় কথা তদীয় 

স্বকপোল কল্লিত এবং অতিশয়োক্তি পূর্ণ প্রলাপ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে 
পারে? এদিকে দেখ। যায় গৌরাঙ্গ-ভক্ত বৃন্দাবন দাস এইস্থলে গৌরাঙ্গের এই 

উক্তির আবরণ কল্পে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়। অল্লানবদনে ঘোধণ। করিয়াছেন ।-_ 

'দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষে সবাকারে। 

ভাগবতের অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে 

এই মৃত যে যত আইসে জিজ্ঞানিতে। 

সকলেরই প্রতিকার কহেন স্-রীতে ॥ 

বাস্তবপক্ষে, গৌরাঙ্গ দেবানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া উপস্থিত দর্শক, পারিষদ ও 

ভক্তদ্িগকে ভাগবত এবং তছুক্ত ভক্তিতত্ব যেরূপ “ম্থরীতি'তে প্রকাশ করিয়া 

ছিলেন'তাহা উপরে একরূপ বুঝ। গেপ। কিন্তু দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতের ষে 

অধ্যাপন। কিরূপে করিতেন এস্থলে তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ভক্ত 

ও উপস্থিত দর্শকিগর মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গের এ হিষ্টিরিয়ার আক্রমণোত্তর 

প্রলাপাবস্থায় কখিত ভাগবত ও ভক্তি সম্বন্ধীয় অপ-সিদ্ধান্ত ও ভ্রান্ত উপদেশ 

অবিচারিতচিত্ডেই গ্রহণ ও তাহাতে বিশ্বাম করিয়। থাকিবেন। তাহার অনিষ্ট" 

ফল পশ্চাৎ আলোচ্য । এস্থলে ইহ অন্ুসন্ধেয় যে, গৌরাঙ্জ ভাগবতকে কেন 

ভভক্কি রসময় অবধারণে অপরাপর শান্তর অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, অপিচ, 

এ ভাগবতে কেবল ভক্রিরই বা তিনি কেন এত অন্থুরাগী ও পক্ষপাতী ছিলেন, 

তাহার একট! নিগৃঢ় কারণ থাক। অবশ্য সম্ভব হইতে পারে, এবং তাহা 

জানিবার জন্য পাঠকদ্িগের কৌতুহলও হইতে পারে। লেখক এ কারণ নির্ণয় 

ও কৌতুহল তৃপ্তির আশয়ে নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্ট। করিতেছেন। 

প্রথমতঃ | যাবতীয় বৈষ্ণব পৃরাণের মধ্যে বিষু্পুরাণ প্রামাণিক বলিয়া 

গৃহীত হয়। উহাতে কৃষ্ণ ষে বিষ্ণুর একগাছি কাল চুলের পরিণতি, ইহা৷ বর্ণিত 

হইয়াছে । পক্ষান্তরে ভাগবতে “অন্তে চাংশকলা পুংসঃ কষ্ণস্ক 'ভগবান্ স্বয়ং$ 
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ৰলিয়! নির্দেশিত দেখা যায় । এমতস্থলে সর্ধাৰয়ব সম্পন্ন শ্রীরষ্ের তুল্য অবতার 

হইবার অভিলাধী গৌরাঙ্গের পক্ষে, ভাগবতের পক্ষপাতী হওয়াই স্বাভাবিক । 
দ্বিতীয়তঃ । ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণের গোগীজনগণ পহ কামভাবোদ্দীপক 

বিবিধ লীলা গ্রসঙ্গ অতি বিশদ ও চিত্তীকর্ষক ভাবেই বিবৃত হইয়াছে । অতএব 

আবাল্য কাম্ভাবশ্প্রবণ গৌরাঙ্গের যে অপর শাস্ত্র পেক্ষ! ভাগবতে (ও তদনুরূপ 

অন্য “রসময়' পুরাণেও ) অত্যন্ত পক্ষপাতিত্ব ও অনুরাগ থাকিবে, তাহা 

আশ্চধ্যের বিষয় নহে । 

তৃতীয়তঃ | পাঠকগণের ইহা বিদিত বিষয় ষে,গৌবাঙ্গের অকাল উন্মেষিত কাম- 

প্রবৃত্তির উত্তেজন। এবং তাহার বথাকাঁলে ও যথোপযুক্ত রূপে পরিতৃপ্তির অভাবে 

এবং বলপূর্ব্বক নিরুন্ধতার ফলে তীয় চরিত্র যেরূপ সঙ্বঠিত হইয়া আসিয়াছিল, 
তাহাতে ভাগবতোক্ত গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের রাস, অভিসার, বস্ত্রহরণ, 

জলকেলী প্রভৃতি আদিরসাত্মক বিবিধ কাম-ক্রীড়ার উপন্তান অন্ুশীলনে নিরত 

গৌরাচ্গর ভাব-গ্রবণ ছুর্বল মন সহজেই আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার 
উপরে তাহার রোগ-ধশ্মের প্রলাপ-সময়ে তিনি যে ভার্গবহ (ও অনুরূপ পুরাণ) 

ও ত্ছুক্ত ভক্তির পক্ষপাতী হইয়া উহাদের উভয়ের যুগপৎ অতি-গ্রশংদা 

প্রকাশে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতে আর বিচত্র কি? 

ক্ষোভের বিষয়, গৌরাঙ্গের ভক্ত জীবনী লেখক,তথ। আপ্ত অন্চরবর্গ গৌরাঙ্গ 

চরিত্রে প্রচ্ছন্ন ক।মভাব যে নিয়ত বিদ্কমান. ছিল এবং তাহা যে তাহার 

ভিষ্টিরিয়! রোগের অন্থতম প্রধান কারণ হইয়াছিল, ইহ] হ্ৃদয়ঙম করিতে ন! 

পারিয়া মোঠ বশত: তাহার উল্লিখিত গ্রলাপোক্রিতে আঙ্থাবান্ হইয়৷ আপনার! 

প্রতারিত হইয়াছিপেন এবং অজ্ঞ অপর লোক দিগকেও প্রতারিত করিয়া গিয়া- 
ছেন। সেই হেতু দেখাওযায় টৈষ্ণব সমাজে, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ে, 
ভাগবতের ব্রঙ্গলীল-_নিকুষ্টাংশ অধি“তর আদৃত এবং অন্যান্ত উতকৃষ্টাংশ উপে- 
ক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । ইহা আদৌ অত্যান্ত নহে যে, আজ কাল ভাগবত-পাঠ 
রাসলীল। পাঠেও তাহার সহজ বাংলা ভাষার ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হইয়াছে। 
অধিকাংশ স্থগে আবার তাহার শ্রোতা হইয়াছেন আমাদের অজ্ঞ সামার্জকও পুর- 
নারিগণ ! ইহাতে কেবল বৈষ্ণবলমাজে কেন, হিন্দুমমাজ সাকলোও যেরূপভাগব- 
'তোক্ত প্রকৃত ধর্ম ও নীতি প্রচারিত হইয়! শুভফল উৎপন্ন করিতেছে, এবং তাহার 
ভবিষ্যৎ ব৷ কোথায় তাহ! জ্ঞানবান সামারজিকগণ কিভাবিতে পারিতেছেন না? 
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[ গৌরাঙ্গ এক্ষণে ফুলিয়! হইতে ম্বগোষ্ঠী মথুরায় গমনোদ্দেশে গঙ্গাতীরের পথ দিয়! রামকেলী 

প্রীমে উপনীত হন। ৪1৫ দিন তথায় নিয়ত আবেশময় এবং হুঙ্কার গর্জন ও আছাড় কাছাড়ে 

মিন ধকেন। তাহার আগমন গংবাঁগে বিস্তর লোক তথায় সমাগত হয়, ও দুর হইতে 

তাকে দেখিয়। প্রণাম করিয়। উচ্চ হরিধবনি করিলে, তিনি আনন্দে ছুই হাত তুলির 

ঘুঁরিচাছিলেন । রাজ-কোতোয়াল নিকটস্থ রাছ। হুসেন খাঁর সমীপে এই অন্তত ন্গযমীর় 
তের কীর্থনের কথ। গোচর করায় রাজা! কেশব থাঁকে পাঠাইয়। সন্নাাসীর সবিশেষ সংবাদ 
অবগত হন। পরে তিনি আশ্র্ধ্যান্বিহ হইর়| সন্ন্যাসীকে অবাধে যথেচ্ছায় কীর্তনাদি করিতে 
অনুমতি দেন। এদিকে গৌরাঙ্গের সংজ্ঞ! হইলে র।জশাসনের ভয়ের কথ! শুনিয়। হায়! সকলকে 
ঘলিলেন, 'তোমাদের কোনও ভয় নাই। রাজাকে তিনি শক্ত দিলে তবে ত তিনি কিছু 
করিবেন? সে আমাকে চাইবে কেন, বেদানি শান্ত্র যে তাহার লন্ধান পায় নাই" ইত্যাদি 
আন্বগরিম| প্রকাশ করিয়। শেষে রাঞ্জ-ভয়ের কথাট। মিথ্য। বলেন। গৌর নির্ভয়ে কয়েকদিন 
্রীর্ঘন লীল! করির! মধুরায় ন| গিয়। তথ। হইতে দক্ষিণ মুখে পুনদ্ায় নীঙগচলে চলিয়াছিলেন। 
কয়েকদিন পরে আদ্বতাচাধ্যের বাঁটাতে আপিয়। উপস্থিত হন, অদ্বৈতের শিশু পুত্র অচ্যুতানন্দকে 
ফেলে লইয়। ততপ্রতি স্বেহ দেখান ও তাহাকে প্রশ্ন করয়! তাহার মুখে স্বীয় তত্ব কথ। শুনির। 
সন্ত হন। অদ্বৈত গদাধয়কে নদীয়ায় পাঠাইয়! শোক বিহ্বন। উন্মা্দিনী শচীদেবীকে নিজালয়ে 
জানান, এ সঙ্গে অনেক লোকেও গৌরার্গকে দেখিতে আপিয়াছিল। গৌরাঙ্গ দুর হইতে মাতাকে 
দে খিয়। প্রণসপূর্ববক প্রদক্ষিণ ও সংস্কৃত শুব আওড়াইর়। তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণম ফরেন, তখন 

আই তাহাকে বলেন 'তোমার কথ। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি ন।, তুমি ত ইচ্ছামত সব কর।" 

এই সময়ে সমাগত ভক্ত বৈষ্ণব মণ্ডলী তাহাকে প্রণাম করেন, তখন অদ্বৈত শণীর্দেবীকে 
দেবকীরপে স্তব করেন এবং সকলের ভোজনার্থ তাহাকে রাধিতে বলেন, তখন মাই মহ 
শাক-ভক্ত পুত্রের জগ্ভ বিশপ্রকার শাকের ব্যঞ্রন করিয়। খাইতে দেন। গৌরাঙ্গ ভক্তমগ্ডলীর মধো 
ধদিয়! হানিতে হানিতে আহ।র করেন। ভক্তের! তাহাকে পুনঃ পুনঃ শাকের ব্যঞ্রন খাইতে 

দেধিয়! হান্ত করায় তিনি অচ্যুতাদি শাক ভক্ষণে কৃ ভক্তি হয় বলিয়| শাকের মহিমা কীর্তন 
করেন। আহার অস্তে মুকুন্দকে তৎকৃত রাঁমাষ্টক পড়িয়। ব্যাখ্য। করিতে বলেন, তাহাতে তিনি 

মঞ্চ্ট হই! তাহার মাথার প| তুলিয়! দিয়! বর দেন, এই সময়ে এক কুছ্তটীর তথারন আগমন, স্বীয় 
উদ্ধার জন্য আকিঞ্চন প্রকাশ করায় প্রথমে গৌরাঙ্গ তাহাকে বৈষ্ণবাপরাণী বলিয়! “দুর দূর' করিয় 
ঙাড়াইয! দেন,পরে অপরাধের বিষয়ীভূত শ্্রীবাসের নিকট শর।পন্ন হই! তাহার পাপের প্রারশ্চত্ত 
ফিতে বলেন, তছুপলক্ষে বৈষবের প্রশংস| বৈষঃবাপরাধের অস্ত প্রায়শ্চিত্ত কথ! নির্দেশ 
গ্করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি] 
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এক্ষণে কৃষ্চৈতন্ত ফুলিয়। নগরের সকলকে সন্ত করিয়া তথা হইতে 

“সগোষী' মথুরায় গমনোদ্ধেশে যাত্রা করিলেন। তিনি গঙ্গার তীরে তীরে 

যে পধ তাহাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমে গৌড়ের নিকটে ব্রাঙ্গণ সমাজ 

রামকেলী নামক এক গ্রামে আসিয়া ৪1৫ দ্রিন অবস্থান করিলেন। তাহার 

আগমন বার্ত! শুনিয়া স্ত্রী বালক বৃদ্ধার্দি *সজ্জবন দুজন অনেক লোক তাহাকে 

তথায় দেখিতে আপিল। এদিকে গৌরাঙ্গের নিরবধি আবেণমন্ন অঙ্গ, প্রম- 
তক্তি বিনা আর কোন রঙ্গ নাই, তখন,_-*হস্কার, গঙ্ঘন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন । 
নিরস্তর আছাড় পড়য়ে ঘনে ঘন ॥ নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্তন । তিলার্দেকো 

অন্ত কাধ্য নাহি কোন ক্ষণ ॥ হেন সেক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া। লোকে 

শুনে ক্রোশেকের পথে ত থাকিয়। ॥৮ 

যদিও কল লোক ভক্তিরসে অন্ধ তথাপি গোৌরাঙ্গকে দেখিয়! সন্তষ্ট হইল, 
দুর হইতে তাহাকে দণুবং করিম উন্চরবে হরিধ্বনি কগিতে লাগিল । গৌরাঙ্গ 
এ সকল লোকমুখে হরিনাম শুনিবামাত্র তাহার “প্রেমানন্দ সুখের বিশেষ 

উল্লাম বাড়িন” তাহাতে তিনি বানু তুলিক়। বোল বোল বোল? বলিলেন, এবং 

সকলে আনন্দিত হইয়। উহ্! বলিতে লাগিলেন ।-- 

“বোল বোল বোল প্রভু বলে বাহু তুলি। 

বিশেষে বোলেন সে হয়ে কুতৃহলী ॥% 

উক্ত হইয়াছে গৌরাঙ্গ এমন “আনন্দ প্রকাশ* করিয়াছিলেন যে, অন্যের 

কথ। দুরে থাকুক, যবনও হি বলি দূর হইতে নমস্কার করিয়াছিল। তাহার 

অন্য কোন কার্য ছিলনা, সর্বদা তিনি “ন্থীর্তন-ধর্ঘ্” লওয়াইতেছিলেন। এদিকে 

নিরন্তর কীর্তন হইতে লাগিল, চতুণ্দিক হইতে কত লোকে তাঁহাকে দেখিতে 

আদিল, কাহার ফিরিয়! যাইতে ইচ্ছ। হইল ন। নিকটে ছূর্বার যবন রাজ। 

থাকিলে৪ সকলে মিলিয়া শোক, হুঃখ, গৃহ,বিত্ত ভুলিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল। 

এ স্থানের নিকটে বাজার কোতোয়াল ছিল, সে রাজার স্থানে গিম্না জানাইল,-_ 

'রামকেলী গ্রামে এক সন্তানী আপিয়াছে, সে সর্ধদ হিন্দুর সন্বীর্তন করে, 
তাহার নিকট না জানি কত লোক আমিতেছে। রাজ! তাহাকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন “পে কেমন সন্নযাপী, কি খায়, নাম কি, দেহের গঠন র। কিরূপ? 

রাজার প্রশ্নের উত্তরে কষ্ণদাস কোতোগ্জালের মুখ দিয়। এইরূপ বলাইয়াছেন। 

১৭ 
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“অমন অদ্ভুত গোদাঞ্িঃ কখনও দেখি নাই শুনি নাই, তাহার দেহ-পৌন্দর্যয 
কামদেবের তুল্য, যথা-_ 

“জিনিয়া কনক কান্তি প্রকাণ্ড শরীর । 

আজানুলঘি ত ভূ নাভি স্থগভীর ॥ 

সিংহগ্রীব গ্স্বন্ধ কমল নয়ান। 
নী কী নাঃ খু 

নবনীত হইতেও কোমল সর্ব অল। 
তাহাতে অতুত শুন আছাড়ের রঙ্গ ॥ 

এক দণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত । 

পাষাণ ভাঙগয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ত॥ 

নিরন্তর সন্প্যাসীর উর্ধ রোমাবলী। 

পননের প্রায় অঙ্গে পুলকমণ্ডলী ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে সন্ত্যাপীর হেন কম্প হয়। 

সহস্র জনেও ধরিবারে শক্ত নয় ॥ 

ছুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে । 
কত নদী বহে হেন ন পারি বলিতে ॥ 

কখন বা! সন্ন্যাসীর হেন হাশ্য হয়। 

অট্ট অট্রহাস্তে (“ছুই প্রহরে? ) গ্রহরেকও ক্ষমা নয়॥ 

কখনো মুঙ্ছিত হয় শুনিঞা কীর্তন । 

সভে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন ॥ 

বাহু তুলি নিরস্তর বোলে হরিনাম ॥ 

ভোজন শয়ন আর নাহি কিছু কাম। 

( কষ্চদাস কোতোয়ালের মুখে আরও বলাইয়াছেন ! )--রাঁজন, আমি অনেক 

সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও যোগী দেখিয়াছি কিন্তু এমন অস্ভুত সন্গ্য।সী দেখি নাই, এর 
সন্ন্যাসী খায় না, কিছু লগ না এবং কাহার সঙ্গে সম্ভাষ৪ করে না, কেবল 

নিরবধি এক কীর্ভনবিলাদেই থাকে ! রাজ হূর্বার হইলেও ইহ! শুনিয়া 
চমতরুত হুইয়। কেশব খানকে ভাকাইর। আনিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃষ্ণ- 
চৈতন্ত নামক যে সন্ন্যাসী, তিনি কিরূপ মনুষ্য এবং কেমন ঝা গোসাঞ্ি। 
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তাহা আমায় ঠিক করিয়। বল। কেন চতুদ্দিক হইতে লোক তাছাকে (দখিতে 
আইসে? কেশব খান ভয় পাইয়া! প্রকৃত কথ! গোঁপন করিয়া বলিলেন-- 

কে বোলে “গোপা, এক ভিক্ষুক সন্ধ্যাসী। 

দেশাস্তরী গরিব বৃক্ষতলবাসী |* 

এই সময়ে রাজ! (হুসেন সাহা ) কেশবকে “গরিব? বলিতে নিষেধ করিলেন, 

কেননা এ মন্নুলী স্বদেশ ও সর্বলোক পুজ্য, অপি5 তিনি অলৌকিক 
শক্তি সম্পন্ন ও ঈশ্বর। ইহ! প্রকাশ করিয়া! তাহাকে রাজোোর যেখানে ইচ্ছা 

থাকিতে ও অবাধে কীর্তনার্দি করিতে আদেশ ও শাসন প্রচার করিলেন । 

পরস্ত সঙ্জনগণ দুর্দান্ত ও ধিন্দুধর্থ্ের প্রতিনিয়ত অত্যাচারী রাজার এরূপ 
সহসা স্থমতি সাময়িক এবং ভবিষ্যতে ঘোরতর অনিষ্টকর হইতে পারে, ইহ! 

আশঙ্কা করিয়া এই যুক্তি করিলেন যে, এক ব্রাহ্মণকে গৌরাঙ্গের নিকট 

পাঠাইয়। তাহাকে সত্বরে স্থানাস্তরে যাইতে বলিয়! পাঠান হউক । ত্রাহ্ষণ কিন্তু 

তথায় গিয়। গৌরাঙ্গকে এ কথা বলিবার সময় পান নাই, তদীয় পারিধদগণের 
নিকট গৌরাঙ্গকে সময়মত উহ! জানাইতে বলিয়া ফিরিয়া আসিঙ্গাছিলেন। ” 

এদিকে গৌরাঙ্গ সর্বক্ষণ 'নিজানন্দে মত্ত থাকিয়া “প্রেমরসে নিরবধি 
হুঙ্কার, গঞ্জন এবং লোৌকসজ্বের মধ্যে নৃত্য করিতেছিলেন। কাহারও সহিত অন্ত 

কথ৷ কহিবার অবসর পান নাই ।” 

“অহনিশ বোলন ও বোলান সংকীর্তন।১. গৌরাঙ্গের বাহ্ ছিঙ্প না। ছুই 

বাছ তুলিয়া সকলকে কেবল হরিধবনি করিতে বলিতেছিলেন | অবশেষে 

গৌরাঙ্গের বাহ্ (ঠতন্ত ) হইল, ইত্যগ্রেই এ ব্রাহ্মণের উপদেশ-বাক্য অবশ্ঠ 
কোন না কোনবধপে ভাহার গোচরীভূতঙ্জহইয়াছিল। এই সময়ে তিনি ঈষৎ 

হাসিয়া সকলকে এইরূপ বলিয়াছিলেন।-- ্ 

"তোমর। সকলে ভয় পাইতেছ, (যবন) রাজা আমাকে কি কারণে 

দেখিবার জন্ত লইয়া যাইবে? রাজা যদি আমাকে চাহে আমিও তাহাকে চাছি) 

ইহাতে তোমর। মনে ভয় করিও না। বাস্তবিকই রাঙ্জা যদ্দি আমাকে 

চাহে তবে আমি আপনি যাইব। তোমাদের কিসের ভয়? রাজার কি শক্তি 

আছে যে, সে মুখে আমাকে ডাকিতে বলে? আমি যদি বলাই তবে তে 
মুখে আমাকে ডাকিবার_জন্ত বলিতে পারে 1” 
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“আমা দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার। 

বেদে অন্বেষিয়া দেখা ন! পায় আমার ॥ 

দেবষি রাজষি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে । 

আম। অন্বেষিয়ে কেহ না পার দেখিতে। 

সস্কীর্ভন আরস্তে আমার অবতার । 
উদ্ধার করিব সর্ব পতিত সংসার ॥ 

ঘে দৈত্য যবনে মোরে কভ্ নাহি মানে। 

এ যুগে তারাও কান্দিবেক মোর নামে ॥ 

যতেক অস্পৃশ্ঠ; দুই যবন চণ্ডাল। 
্ীশূদ্র আদি যত অধম রাখাল। 
হেন ভক্তিযোগ দিমু এ যুগে সভারে । 

স্থর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে॥” 

ইত্যাদি 

এইরূপে গৌরাঙ্গ বাহ্ প্রকাশিয়া* বলিলেন 'রাজ। আমাকে দেখিবার জন্ত 
কেন চাছিলেন, ও কথা মিথ্যা । ইহা বলিয়া সকঙ্নকে, সন্তু করিলেন। 

এই প্রকারে গৌরাঙ্গ কয়েক দিন এ গ্রামে কীর্তনলীলায় নির্ভয়ে রহিলেন। 
পরে তথ হইতে মথুরায় ন1 গিয়। পুনরায় ফিবিলেন। 

ভক্ত দকলকে বলিলেন £-_ 

্ "আমি চলিলাঙ নীলাচল চন্দ্র যথা” 

এই স্থানে বৃন্দাবন দাস বলিয়ার্েন, 
এত বলি স্বতন্ত্পরমানন্দ রায়। চলিল দক্ষিণমুখে কীর্ভনলীলায়॥ 

গৌরাঙ্গ এইরূপে গঙ্গার ধারে ধারে স্থানে স্থানে আপিয়। কতক দিনে 
অদ্বৈতের বাড়ীতে আসিয়৷ অধিষ্ঠান করিলেৰ। ( এইস্বানে বৃন্দাবন দাস 
অদৈতপুনত্র পঞ্চমব্ষাঁয় বালক অচ্যুতানন্দের ও এক উত্তম সন্ধ্যাসীর উপন্যাস 
উপস্থিত করিয়াছেন ৮ অদ্বৈত স্বীয় ইষ্টদেব গৌরাঙ্গকে উপস্থিত দেখিয়া! ভূমিতে 
দণ্ডবং করতঃ হুঙ্কার করিলেন, গৌরাঙ্গ অ্বিতকে কোলে লইয়া! তাহার অঙ্গে 
গ্রেমানন্দ বারি (অশ্রু) দিঞ্চন করিলেন। পরে আচার্য গোসাঞ্ি তাহার 
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পাদপন্পন বক্ষে ধারণ করিয়। বাহাহীন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন 

ভক্তগণও চতুর্দিকে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে অধৈতাচাধ্য স্থির 
হুইয়া গৌরাগ্গকে উত্তম আঙনে বসাইলেন,তথন নিভ্যানন্দে ও অধ্বৈতে আনন্দে 
কোগাকুলি হইল, ভক্তগণ আচাধ্যকে নমস্কার করিলেন, আচার্য সকলকে 

প্রেমালিঙ্গন দিলেন। এইরূপে অদ্বৈতের ভবনে অত্যন্ত আনন্দ বর্ধন 
হইয়াছিল । গৌরাঙ্গ কিছুদিন অঘৈতের ভবনে আনন্দ লীলায় নখে ছিলেন, 

অদ্বৈতও তাহাকে ঘরে পাইন্না আনন্দে নিমগ্জ ছিলেন, তৎপরে মনঃ স্থির হইলে 

লোক ছ্বার আই ( শচী )স্থানে নবন্বীপে গৌরাঙ্গের আগমন সংবাদ পাঠাই 

দিলেন এবং তাহাকে মত্বরে আলিবার জন্ভ দোলাপহ লোক তথায় গিয়। এ 

ধবাদ দিল ও শীঘ্র অধ্বৈতভবনে যাইতে বলিল। এ দিকে বাহাজ্ঞানহীনা 

শচী দেবী সম্ুখে যাহাকে দেখেন তাহাকে বলেন,--মথুরার সংবাদ দেও -. 

প্রামকৃঞ্জ কেমত আছেন মথুরায়। 

পাপী কংস কেমত ব| করে ব্যবসায় ॥ 

চোর অক্রুরের কথা কহ জান' কে। 

রাঁমকষ মোর চুরি করিলেক যে॥ 

শুনিলাঙ পাপী কংস মরি গেল হেন। 

মথুরার রাজ! কি হইল. উগ্রসেন ॥ 

“রামকৃষ্ণ” বলিয়া কখনো! ডাকে আই। 

"ঝাট গাভী দোহ? হুগ্ধ বেচিবারে চাই ॥” 

হাতে বাড়ি করিয়া কখনো আই ধায়। 
“ধর ধর সবে এই ননীচোরা যায় ॥ 

কোথা পঙ্গাইবা আজি এড়িমু বাদ্ধিয়া ।৮, 
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হৈয়া॥৮ 

ইত্যাদি, ইত্যাদি। 

আবার কখন উচ্চরবে ক্রন্দন করেন, নয়নে অধিরত ধারা বছিতে থাঁকে। 

কখন ঘা যেন কৃষণকে সাক্ষাৎ করিয়! ব্আত্মবিশ্বত হুইয়া অট্টহান্ত করেন'। নে 
অদ্ভুত ছাস্ ভ্ুই শ্রহরেও খামে না, কখনও শচী এত প্রগাড়নূপে সৃচ্ছিতা হইয়। 
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পড়েন যে, তিন ঘণ্ট|তেও তাহার সংজ্ঞালাভ হয় না । কথন কখন ত্তাহার প্রহ- 

রেক ধাতু থাকে ন» কথন কখন এরূপ কম্প উপস্থিত হয় কেহ যেন তাহাকে 
মাটাতে আছড়াইতোছ। আইর এই কৃষ্ণাবেশের আর দ্বিতীয় উপমা নাই ! 

কদাচিৎ বিষ পৃঞ্জার জন্ত আইর বাহ্ হয় মাত্র! আই কৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন 
আছেন এমন সময়ে গৌরাঙ্গ শাস্তিপুরে আসিয়াছেন, সত্বরে তাহাকে তথায় 

দেখেতে যাইতে হইবে, এই সংবাদ আপিল। আই ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত 
হইয়া গৌরাঙ্গের প্রিয়পাজ গঙ্জাদান পণ্ডিতের সহিত তৎক্ষণাৎ শান্তিপুরে 

গেলেন। তাহার সঙ্গে মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণও গমন করিলেন। গৌরাঙ্গ 

মাতা শচীকে দেখিয়া দুরে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করতঃ 

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। শ্লোকের মম্ম--মাতাকে বিশ্বঞ্জননী, 

গুণাতীত সত্বরূপা, সর্ব স্থট্টি ও পালন কন্রী, তাহাতেই সমস্ত লয় হয়, জীবের 

প্রতি শুভ দৃষ্টি করিলে তাহার রুষ্ণভক্তি হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়। 

শ্ব। শচীদেবী গৌরাঙ্গকে দেখিয়া কতক্ষণ কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় জড়বৎ 
রহিলেন। পরে ত্তবাদি শুনিয়া এইমাত্র বলিলেন-_-তোমার কথা আমি 

কিছুই বুঝিলাম না, তোমার যাহ! ইচ্ছা তাহ। কর। 
পস্ততি প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার । 

মুগ্চি ত না বুঝে। কিছু, যে ইচ্ছ! তোমার ॥” 
তখন ভক্তগণ মহা জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। বৃন্দাবন দাস 

বলিয়ছেন, “গৌরচন্দ্র যাহার উদরে জন্মিঘ্বাছেন তীহার আনন্দের পীমা কে 
বলিবে ?% প্রভু আইকে সন্ভোষ-পুর্ণ হইতে দবেখিলেন, এদিকে ভক্কগণ আনন্দে 

বাহ হারাইলেন। নিত্যানন্দ দেবকীর স্ততি পড়িয়া আইকে দগ্ুবৎ করিলেন, 

হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ড, নারারণ, জগদীশ, গোপীনাথ প্রভৃতি ভক্তের! কলে 

আইর 'নস্তোষে? মহা! আনন্দিত হইলেন। 

আই অগ্য ভিক্ষা দিবেন, ইহ। অদ্বৈত গৌরাঙ্গকে জানাইয়। তাঁহার অনুমতি 

লইলেন। তৎপরে আই সন্থষ্ট চিত্তে রান্ধিতে গেলেন, অনেক প্রকার রান্ধিলেন, 
তন্মধ্যে এক শাকেই বিশ প্রকারের ব্যঞ্তন হইল। শচী ভোজনের স্থানে 

সমস্ত অন্ধ ব্যগ্রন রাঁখিয়। তাহার উপরে তুলসী মঞ্জরী দিয়া চারিদিকে সাজাইয়া 

পাখিলেন এবং মধ্যে আসন দিলেন। গৌরাঙ্গ পার্ধদগণকে লইয়। তথায় উপস্থিত 
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হইয়! প্রথমে দণ্ডবৎ করিলেন, পরে অন্ন ব্যঞ্জনের মাহাত্মা কীর্তন করিয়া “এ অন্ন 
দেখিলে ভববন্ধন মোচন ও গন্ধেই কষ্ণভক্তি লাভ হয়। বুঝিলাম কৃষ্ণ স্বয়ং 
সব পরিবার লইয়! এ অন্ন স্বীকার করিয়াছেন»---ইহ! বলিয়া গৌরাঙ্গ অন্ন 
প্রদক্ষিণ করিয়। ভোজনে বসিলেন, আর তীাহার আজ্ঞায় পারিঘদগণ চারিদিকে 

ভোজন দেখিতে বলিলেন । শচী নয়ন ভরিয়। পুত্রের ভোজন দেখিলেন। 

গৌরাঙ্গ মহা! আমোদ করিয়া ভোজন করিলেন, সর্বাপেক্ষ! শাক ব্যঞ্জন পুনঃ 
পুনঃ গ্রহণ করিলেন__ 

(সভ! হইতে ভাগ্যবস্ত--শ্রীশাকবাঞন। 

পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভূ করেন গ্রহণ ॥) 

শাকের এত আদর দেখিয়া! অন্ুচরগণ হাসিতে লাগিল। 'গৌরাঙ্গ তখন 

ঈষৎ হাপিয়! শাকের মাহাঁত্বা সকলকে এইরূপ বলিলেন । যথ!-- | 

এত বলে “এই যে অচ্যুতা নামে শাক। 
ইহার ভোজনে হয় কষে অনুরাগ ॥ 
পটোল বাস্তক-কাঁল-শাকের ভোজনে । 

জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্বের সনে । 

সালিধা-হেলঞ্চ। শাক ভোজন করিলে । 

আরোগ্যে থাকয়ে তারে কৃষ্ণভক্তি মিলে ॥” 

এইরূপ শাকের মহিম| বলিয়! বলিয়া গৌরাঙ্গ আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। 
ভোজনাস্তে আচমন করিয়। যেমন বসিলেন, অমনি ভক্তগণ শেধান্ন অতি 

আগ্রহের সহিত খাইলেন । পরে গৌরাঙ্গের চতুর্দিকে আসিয়া বসিলেন। 

গৌরাঙ্গ, মুরারি গুপ্ুকে সম্মুখে দেখিয়া! তৎকত অষ্টশ্লোকী রাঘবেন্দ্র (স্তব ) 
পড়িতে বলিলেন। গুপ্ত ভাবাবিষ্ট হইয়! সেই শ্লোক প'ঠ ও তাহার ব্যাখ্য! 
করিলেন। (বাহুল্য ভয়ে তাহ! এস্থলে উদ্ধত হইল না) গৌরাঙ্গ উহা! শুনিয়া 

সন্তষ্ট হইয়। মুরারি গুপ্তের মন্তকে চরণ অর্পণ করতঃ জন্ম জন্ম তুমি রামদাস 

হইবে, ইহ] বলিয়। আশীর্বাদ করিলেন। সকলে এই বর শুনিয়। হরিধ্বনি 
করিয়া উঠিল। 

এইরূপে গৌরাঙ্গ আনন্দে আছেন এমন সময়ে এক কুষ্ঠরোগী গৌরাঙ্গের 

সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ ও আর্তনাদ করতঃ রোগের যন্ত্রণার কথা নির্দেশ 
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এবং উহ! হইতে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞস। করিল। প্রথমতঃ গৌরাঙ্গ উহাকে 
-টৈষণবহনিন্দক মহাপাপী হৃতরাং কুষ্ঠ অপেক্ষা অনেক অধিক কষ্টদায়ক 

কুভীপাকে যখন বাস করিবে, তখন তাহা! কিরূপে সন্থ করিবে--এইরূপ বলিয়! 

নিজের সম্মুখ হইতে যাইতে বলিলেন। এইকালে তিনি অনেক বৈষ্ণবমাহাত্ত্য 
রীর্ভন করিলেন। অবশেষে এ কুষ্ঠরোগীকে বলিলেন,--“তুমি যাও শ্রীবানের 
নিকট অপরাধ করিয়াছ, তাহার পায়ে গিয়। পড়, তোমা কর্তৃক নিন্দিত মহা- 

গুদ্ধবুদ্ধি শ্রীবাস তোমাকে ক্ষমা করিলে তুমি নিস্তার পাইবে ।” বৃন্দাবন দাস 

রলিয়াছেন--সেই কুষ্ঠরোগী এরূপ করায় উক্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। 

এইরূপে গৌরাঙ্গ অববৈতের গৃহে আনন্দে আছেন,এমন সময়ে মাধবপুরীর 
“'আরাধনার জন্ত তিথি' উপস্থিত হইল । ( এইস্ানে বৃন্দাবন বলিয়াছেন ) যদিও 

মাধবেন্দত্র ও অধ্ৈতে কোন ভেদ নাই, তথাশি অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিশ্ত ছিলেন। 

মাধবেন্ত্, গৌরাঙ্গের অবতাররূপে ঘোষিত হুইবার পূর্ব হইতে বিষ্ণু 5ক্তিতে পূর্ণ 
ছিলেন। তাহার দেহে নিরবধি রোমহর্ষ, অশ্রু,কম্প, হুঙ্ক র,গঞ্জন,মহা হাস্তা, স্তস্ত 

ও ঘর্ধম উপস্থিত হইত। তিনি দর্ব্বদ। যোগধ]ানে বাহশৃন্ত থাকিতেন, কি কার্ধয 

করেন তাহা জানিতেন ন।, পথে চলিতে চলিতে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়! নৃত/ 

করিতেন। কথন বা তাহার এমন আনন্ধ-মুচ্ছ। হইত যে, ছুই তিন প্রহরেও 
ধজ্ঞা হইত না। কখন ব1 'বিরে? অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেন, যেন চক্ষে গঙ্গার 

ধার] বহিত, আবার কখন কখন অষ্টহাস্ত করিতেন, «পরমানন্দে কখন কখন 

দিগম্ঘরও হইতেন। এইব্পে মাধবেন্দ্র কষ্ট ম্বখে কাল যাপন করিতেন, ইহার 
পরে বুন্দারন দাস মাধবেন্দ্রের আচরণও বিষুণকে অবতাররূপে মক্ট্যে আনম্নন 

স্বন্ধে অদ্বৈতৈর সহিত তুল্য আচপ্পণ, তথ! নদীয়া! মাজে ভক্তিধর্ম শূন্যতা এবং 
হেয় ধন্মাচরণের প্রচলন সম্পর্কে বাহুল্যরূপে পুনরুক্তি লিপিবন্ধ করিয়াছেন; 

তাহার উল্লেখ এস্থলে অনাবশ্তক। পাঠক ইচ্ছ! করিলে মূল দেখিবেন। 

অদ্বৈভাচাধ্য মাধবেন্দ্র পুরীর পৃর্জাতিথি উপলক্ষে সর্বন্থ আনন্দে বায় 

করিতেন। এই সময়ে সেই দিন উপস্থিত হইলে তছুপলক্ষে অদ্বৈত অত্যন্ত 

ঘট। করিয়াছিলেন। নান! স্থান হইতে তিনি বহুবিধ ভ্ত্রব্য সম্ভার আনাইয়। 
ঘর পূর্ণ করিয়াছিপেন। ততৎকালে গৌরাঙ্গ পারিষদগণ সহ অদ্বৈত ভবনে 
উপস্থিত হইলেন। আই রম্ধনের ভার এবং নিত্যানন্দ বৈষ্ণব পুজার ভার 
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লইলেন। কেহ চন্দন ঘষিবায়, কেহ মাল! রচনা করিবার, কেহ জল আনিবার, 

কেছ ঠবঞ্বগণের পাদ প্রক্ষালনের, অপরাপরে অন্যান্য সকল কার্ধের ভার গ্রহণ 

করিল,--কতক লোক আনন্দে সন্কীর্ভন ও নৃত্য করিতে লাগিল, কতক লোক 

সঙ্কীর্তনে হরিধবনি ও শঙ্খঘণ্টাদি বাজাইতেছিল,কেহ বা তিথি পূজায় আচাধ্যের 

কার্য ব্রতী হইল। এইরূসে ভশ্তগণ পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়। যাহার যাহা 

ইচ্ছ। সে তাহ। করিতে লাগিল। এস্থলে বৃন্দাবন দাসের সার কথ। এইরূপ-- 

“থাও পিও লেহ দেখ আর হরিধ্বনি। ইহ! বই চতুর্দিকে আর নাহি শুনি | 
পরানন্দে কাহার নাহিক বাহৃজ্ঞান। অদ্বৈত ভবন হৈল শ্রটবক্ঠ ধাম ॥" 

গৌবাজ পরম সম্োষে দ্রব্য-সম্ভার দেখিয়! বেড়াইতে লাগিলেন । চারিদিকে 
খাগ্দ্রব্যের অতি প্রচুর আয়োজন দেখিয়। চমত্কৃত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন এ 
সম্পত্তি মনুষ্যের »স্তব নহে, আচাধ্য মহেশের অবতার । মুখেও এইকথা 

সকলের নিকট হাপিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, অর্থাৎ ছলে অদ্বৈত-তত্ব 

এইরূপে প্রচার করিলেন। তখন শিবের মাহাত্ম্য ভাগবত প্রমাণে উল্লেখ 

করিতে লাগিলেন। অপিচ, শিবের পূজা সকলের কর! উচিত বলিয় স্বন্দ- 

পুরাণের প্রমাণ নির্দেশ করিয়। প্রথমে রুষণ পুজা, পরে শিব পৃঙ্জা, তৎ্পরে 

ভক্তি সহকারে অগ্ঠান্ত দেবার পূজা করিতে বলিলেন। ইহার পরে গৌরাঙ্গ 

কীর্তনের স্থানে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল ভক্ত তাহার চারিদিকে 

আনন্দে নৃত্যগীত কিতে লাগিল। “মহামত্ত” নিত্যানন্দ প্রেমস্থুথে বাল্যভাবে 
প্রচুর নৃত্য কর্দিলেন। দর্বব শেষে গৌরাঙ্গ অশেষ বিশেষে, নৃত্য করিলেন । 

পার্িষদগণ তাহাকে মধে। রাখিয়া মগুলী করিয়া নাচিতে লাগিলেন। এইরূপে 

সারা দিন নৃত্য চলিল, পরে অন্বৈতাচাধ্য গৌরাঙ্গের অনুমতি লইয়া ভোজনের 

উদ্োগ করিলেন। গৌগাঙ্গ সর্বগণকে চতুর্দিকে বদাইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। মাঁধবপুরীয় কথা কহিতে কহিতে ভক্তগণ সহ ভোজন সমাধা কগিয়। 
আচমনানস্তর যথাস্থানে বসিলেন। তখন অদ্বৈত ভাহার সম্মুখে দিবা সুগন্ধি 

মাল। চন্দন আনিয়া রাখিলেন । গৌরাঙ্গ অগ্রে নিত্যানন্বকে মালা চন্দন 

'মহ| অনুরাগে' দিলেন, পরে আর লকল বৈষ্ণবকে নিজ হস্তে মালাচন্দন প্রদান 

করিলেন। তাহারা সকলে আনন্দে উচ্চরবে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। 

অটৈতের আনন্দের আর লীম! রহিল না। 

৮ ভান 



মন্তব্য-_. 

এই পরিচ্ছদের বিষয় মনোযোগের সহিত পর্ধযালোচন। করিয়৷ দেখিলে 

গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শচী দেবী এব মাধব পুত্রীর মানসিক বিকারের অবস্থ! 

অধুনা ষে প্রকার বঞ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছিল তাহ! স্পষ্ট উপলব্ধ হইয়। 
থাকে। পরস্ত যখন গৌরাঙচরিত আলোচনা কর! আমাদের মুখ উদ্দেশ্ঠ 

হইতেছে তখন অন্তান্তের চরিত্র কথা কেবল প্রয়োজন ব্যপদেশে সামান্তরূপ 

উল্লখিত হইবে । বাস্তবিক গৌরাঙ্গ পার্ধদ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতির সম্যক 

চরিত্র বর্ণনা করিতে গেলে পৃথক্ পৃথক্ গ্রস্থের প্রয়োজন হইতে পারে। সেই. 
হেতু এস্কলে প্রধানতঃ গৌরাঙ্গ চরিত্র, এবং তাহাও গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে, সংক্ষেপে 
আলোচিত হইতেছে। 

গৌরচন্দ্র নপরিষদ্দ মথ্রায় যাইবার উদ্দেশে ফুলিয়া নগর ত্যাগ করিয়া গঙ্গার 

তীরে তীরে কতক দুর চলিয়া! এক ব্রাহ্মণ সমাজ রামকেলী গ্রামে উপনীত 
হইলেন। তথায় তিনি ৪।€ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এস্থলে প্রশ্ন 

হইতে পারে, মথুরায় গম্যমান গৌরাঙ্গ কি নিমিত্ব পথে উক্ত গ্রামে এতদিন 

অবাস্থতি করিয়াছিলেন? বৃন্দাবন দাসের বর্ণনায় ম্পই জানা যায়, গৌনাঙ্গ 
এখ|নে আনিয়া তাহার হিষ্টিরিয়। রোগের বিশেষ আক্রমণের বিষয়ীতৃত হইয়া 
পড়িনাছিলেন। সে অবস্থায় তাহার পক্ষে পথে অগ্রসর হওয়া দুরে থাকুক, 

কোন কার্য) করাও সম্ভব ছিল না। কেবঙ্গ তাহার রোগ ধর্ধে মানদিক ভাবো 

ত্বেজনা-প্রকাশক বাহ্ কাধ, যেমন নৃতা, গীত, হৃস্কার রোদনাদি, সম্পাদত 

হুইতেছিল। তিনি এত চীৎকার করিয়া কান্দিতেছিলেন যে, এক ক্রোশ 

দুরের লোক তাহা শুনিতে পাইয়৷ তাহাকে দেখিতে মাপিয়াছিল। 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিস্তর লোকের সমাগম এবং হরিধ্বনির কলরব 

দিবারাজি হইতে থাকায় নিকটস্থ যবন রাজার কোতোয়াল গৌরাছগের 

সমন্ত ব্যাপার স্বীয় গ্রতুর নিকট গিয়া জ্ঞাপন বরেন। তাহাতে ষবন রাজ! 
কুতুহলী হইয়া এ কোতোয়াল এবং কেশব খানের নিকট গৌরাঙ্গের রূপ 
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গুগ ও আচরণাদ্দি তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে নিরীহ সন্নামী 

বোধে তৎ্প্রতি কাহা কর্তৃক কোনরূপ অত্যাচার না হয় এরূপ আজ্ঞা প্রদান 

করিয়াছিলেন। পরন্ধ রাজার সভাসদের মধ্যে কয়েকজন “সজ্জন' মিলিয়া 

এইরূপ মন্ত্রণ। করিলেন যে, রাজা! পরম হিন্দুধর্মদেষী, কাহারও কথায় যদি 
তাহার মতিবিপধ্যয় ঘটে তাহ! হইলে গৌরাঙ্গের প্রতি অত্যাচার হইতে পারে, 

অতএব তাহ্যর নিকট একজন ব্রাহ্মণফ্ষে সঙ্গোগনে এই বলিয়া পাঠাইলেন যেন 

তিনি এ স্থান সত্থরে ত্যাগ করিয়া! অন্তত্র প্রস্থান করেন। 

এ ব্রাঙ্মণ গৌরাঙ্গের সমীপে আসিয়া! দেখিলেন, তিনি বাহাশৃন্ত হইয়! একাস্ত 
মনে কীর্তনেও নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত আছেন, তখন তাহাকে কোন কথা ন|! বলিতে 

পারিয় তাহার অনুচরগণের নিকট পূর্বোক্ত সঙ্জনদ্দিগের উপদেশের কথা 

সময়াস্তরে গৌরাঙ্গকে জানাইতে বলিক্া! চলিয়া! যান। অনুচরবর্গ ব্রাঙ্মণের কথা 

শুনিয়! চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন এবং গৌরীঙ্গকে তাহা জানাইবার জন্য উপযুক্ত 

অবসর খু'্পিতেছিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গ স্বীয়রোগ-ধর্ম্মের আবিষ্টাবস্থায় নৃন্য 

করিতে করিতে এ বান্গণের বাক্য শুনয়! তাহ! হ্ৃদয়স্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 

পাঠক জানেন, হিষ্টরিয়া আক্রমণকালে, এমন কি উহ্নার মুচ্ছিত অবস্থায়ও 

বোগীর চৈতন্ত সচরাচর বিলুপ্ত হয় না ( উদ্বোধন দেখুন )। সে জন্য দেখা যায়, 
গৌরাঙ্গ এস্থলে হিষ্টিরিয়া আক্রমণ নিবুত্তে অর্থাৎ তাহার “বাহৃ* হইলে তিনি স্থির 

হইয়া] বলিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এ রোগের প্রলাপাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। 

তিনি এক্ষণে পূর্বোক্ত সঙ্জন-প্রেরিত ব্রাক্ষণের বাক্য স্মরণ করিয়া হাসিয়া, ফেন 

অন্তর্যযামিরূপে সঙ্গীদিগের চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া উহার উপশম কল্পে 

ধাহা ফাহ1! বলয়াছিলেন, তৎসঙ্গে ত্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব এবং বর্তমানে 

উহ! যেরূপে গৃহীত হইয়াছে ও অনতি ভবিষ্তৃতে যেরূপ হইবে তাহা ৪ 

ৰলিয়াছিলেন। ইহা! গৌরাঙ্গের নিয়ে/ক্ত কল্পন। বিজ্স্তিত বাক্যাবলি প্রয়োগে 
সপ্রমাণিত হয়। যথা-- 

"তোমরা রাঙা হইতে কি কারণে ভয় পাও? রাজা কেন আমাকে দেখিতে 

চাহিবে? বাঁজা য্দি আমাকে চাহে তবে আমি আপনিই যাইব, কিন্তু রাজার 

কি শক্তি আছে যে, মামাকে চাহিবার জন্ত কথা উচ্চারণ করে, আমি যদি বলাই 
তবে ত সে বলিবে? আমাকে বেদে পুরাণে ও ভারতে--তথ! দেবর্ষি প্রড়ৃতি 
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অন্বেষণ করিয়। পায় না, ১স্কীর্তন আরম্তে আমার অবহ্কার,আমি পতিত সকলকে 

উদ্ধার করিব, যে দৈত্য ওষবন আমাকে মানে না তাহারাও আমার জন্য 

কান্দিবে।” ইত্যাদ, ইত্য'দি-- 

গৌরাঙ্গ এখন শেষ-বাহা প্রকাশিয়া অর্থাৎ প্ররুতিস্থ হইয়া! অন্ুচরবর্গকে 

বলিয়াছেন,-_ রাজা যে আমাকে চাহিয়াছে তোমরা শুনিম্নাছ সে কথা 

মিথ)।, ইহাতে তাহারা সকলে ভয়শৃন্ত হইয়াছিলেন।-_ 

“বাহ প্রকাশিয়া গ্রহ এতেক কহিয়। । 

ভক্ত সবে সন্তোধষিত হইল শুনিয়! ॥%। 

অতঃপর, গৌরাঙ্গ এই স্থান হইতে মথুরা যাওয়ার সঙ্কপ্ল পরিত্যাগ করিয়! 

নীলাচলে পুনরায় যাইবেন স্থির করিলেন। এরূপ সঙ্কল্প পরিবর্তন যে তদীয় 

রোগধর্শের স্বভাবসিত্ধতার অন্যতম পরিচয়, তাহ বৃন্দাবন দান জানিতেন না 

এমত নহে, তথাপি দ্িনি গৌরাঙ্গে ঈশ্বরত্ব অরোপ করিবার অভিপ্রায়ে 

এস্লে স্বীয় অজ্ঞতার ভাণ এইরূপে বাক্ত করিয়াছে ন,--. 

"ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার। 

না গেলেন মথুর! ফিরিলেন আরবার ॥ 

সঙ্গী ভক্তগণ আরকি করিবেন? তাহারা এক্ষণে সকলে গৌরাঙ্গের 

সঙ্গে অদ্বৈভাচার্য্যের বাটীতে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তথায় 

অছৈতের প্রধত্বে কয়েকদিন কীর্তনানন্দে কালক্ষেপ করিয়াছিলেন । ইতি 

মধ্যেই অদ্বৈত চৈতন্যের আগমন বার্ত। শচী মাতার নিকট বলিঘ্। পাঠাইয়! 
তাছাকে স্বীয় গৃহে আনিয়াছিলেন। অনেক দিনের পরে স্সেহময়ী শোক-রোগ- 

সম্তপ্া বৃদ্ধ। জননীকে প্রথম দর্শন করিয়া গৌরাঙ্গ কিনূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
তাহ পাঠক এক্ষণে শুনুন,-: তিনি তাহাকে দর্শন করিবামাত্র দূর হইতে দণ্ডবৎ 
করিয়াছিলেন, তৎপরে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করতঃ সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া পুনঃ 

পুনঃ প্রণাম করিয়) তাহাকে বিশুদ্ধ ভক্তিময়ী ও বিশ্ব'জননীভাবে স্তব ও তাহার 

মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন। বুন্বাবন দাস ত।হা! অতি বিশদভাবে বর্ণন করিয়া- 

ছেন। পাঠক গৌরাঙ্গ যে কেবল কণ্ঠস্থ প্রাচীন প্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া, 
ছিলেন তাহ! নহে, মাতার বহুবিধ স্তব রচন1 করিয়াও এ সঙ্গে প্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন। তত্তিয্ন “মাতার কৃপায় তাহার যত কিছু কৃষ্ণভক্তি হওয়া, তাহার স্সেহ ও 
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লাগল পানে তিনি অপরশোধনীয় খণে বদ্ধ াছেন' তাহা জাপন করিয়া রোদন 

ককিয়াছিলেন। এদিকে শঙীদেখা বহুদিন পরে স্বেঙাম্পর পুত্র মুখ সন্দর্শন 

কিয়া আনন্দিত ভইলেন বটে, কিন্তু পুরে পুরর্ধাক্ত নান্চর্যা আচরণে এবং 

গ্রল/পোক্ষিতে বিশ্ম5 হইয়। ক্ষড়বৎ 'কথম পৃত্বলিঙ্গার প্রাণ কতঙ্ষগ চুপ 

কারয়! বলিয়া] রহিয়াছিলেন। পরে [তিনি গৌরঙ্জকে স্বায় মনোভাব এগক্পে 

ব্যক্ত করিয়াভিলেন)_- 

“সবে বাপ বলি এই তোমারে উত্তর । ভাপ হয় যেমতে সে তোমার গোচর ॥ 

স্ব প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার । মুঞ্জি ত ন বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার ॥” 

পাঠক! গৌরাঙ্গ ব্হু দিনের পরে পুন্র-বিরহ-কাতরা 'নাধিনী বৃদ্ধ! 

মাতাঁকে দেখি+ কোথায় অগ্রে তদীয় শারীরিক কুশলের কথা লিজ্ঞাা করিয়! 

প্রবোধ বাক তাহাকে সান্তনা করিবেন । তাহ] না করিয়া তৎকালে ভাবাবিষ্ট 

হইয়। উপরিউক্ত বিসদৃশ আচরণ প্রদর্শনে স্বীয় মানসিক ঘোরতর বিকারভাঁবের 
যে অব্র্থ পরিচন্ন দিয়াছিলেন, ইহাতে কি কাহারও সন্দেহের কারণ হইতে 

পারে? কেন ন৷ গৌরাঙ্গের প্রতি শচীর তাদৃশ খেদ-সহ শ্্লেষোক্তিই ত ত!হা 

অভিহ্থচিত করিতেছে । গৌরাজ মাাকে দেখিয়া ভাবোদ্দীপনার বশবর্তী হইয়। 

যে পুনঃ পুনঃ সংস্ক ত-শ্রাক অ.বুত্ত করতঃ তাহকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম--ভথা নাশ- 

বিধ অসন্বদ্ধ প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন তাহ! কি কোন স্ুস্থমনা লোকের কার্য 

হইতে পারে? যেমাতা নিরক্ষর, সংস্কৃত ভাষার এক বর্ণও জানেন না, ইহ1 

বিশিষ্টরূপে জানিয়া ও গৌরাঙ্গ যেত্তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়। সংস্কৃত ভাষায় 

নানাবিধ স্তব স্ততি করিয়াছিলেন, তৎসমন্ত বস্তত রোগধন্মে তাহার গ্রলা- 

পোক্তি ভিম্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। (উদ্বোধন, ৬/০ পৃঃ দেখুন ) 

ইহার পরে আবার দেখুন,-গৌরাঙগ-জননী শচীদেবীর রন্ধিত অন্ন ব্যপ্রন 

“উপরিষ্কৃত' হইলে তাহ] সপারিষদ ভক্ষণ করিতে গিয়া গ্রথমেই উহাকে দণ্ডবৎ 

নমস্ক।র করিয়া বলিলেন, “এ অন্ন দেখিলেই ষখন ভব-বদ্ধন থাকে না, (“এ অন্ন 

দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন” ) তখন ভোজনে এঁ বন্ধন মোচনের কথা আর 

কি বলিব? এ অল্নের গন্ধেই রুষে ভক্তি হয়। অপিচ,--“বুঝিলাম রুষ্ণ লই সৰ 

পরিবার । এ অন্ন করিয়াছেন আপনি স্বীকার ॥ ইহা বলিয়া! গৌরাজ অন্ন 

রঞ্জন প্রদক্ষিণ করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। প্রত্যেক ব্যঞ্চন মহ! আনন্দে 
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ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। শাকের উপরে তাহার বেশী আদর দেখিয়। পারিষদের| 

হাঁপিয়াছিল, তখন গৌরাঙ্গ ঈষৎ হাপিয়। শাকের যেরূপ নিরতিশয় মহিম! কার্তন 

করিয়াছিলেন, তাহ! পাঠকেরা অবগত আছেন। ইতি পূর্বে বলিয়াছি, 

হিষ্টিরিয়া গ্রন্তের উত্কষ্ট খাগ্যে আদর ন1 দেখাইয়। হেয় খাদ্-ন্্রব্য ভক্ষণে অধিক- 

তর আদর বা অভিরুচি প্রদ্শন করিয়া থাকে,সেজন্য গৌরাঙ্গ থোড়,শাক প্রভৃতি 

হেয় খান্তে পূর্বাবধি আশক্তি দেখাইয়াই আপিয়াছেন। এস্থলেও তিনি শাকের 

প্রতি স্বভাবপিদ্ধ অধিক অনুরাগ যে দেখাইবেন, তাহ! কিছুই বিচিন্্র নহে; পরস্ত 

পারিষদের উহ| দেখিয়! হাশ্ত সম্বরণ করিতে পারেন নাই । ইহাতে গৌরাঙ্গ মনে 

মনে লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্ত তিনি তাহা গোপন করিবার উদ্দেশে শুতক্ষণাং 

ঈষৎ হাসিয়া পারিষদগণের নিকট গ্ম্ভীরভাবে শাকের বিবিধ গুণ-বর্ণনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন ! পাঠক! গৌরাঙ্গের এই ঈষৎ-হান্ত এবং অবিশ্বসনীয় বিষয়ে অন্যের 
বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য যে গম্ভীরগ্ভাব-ধারণ, ইহ] তাহার হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ বিশেষ 

( উদ্বোধন দেখ )। বাস্তবিক, স্বীয় চিত্তবিকা'র বশতঃ গৌরাঙ্গের তাদৃশ শাকের 
অপূর্ব মাহাত্ম্য * অন্যের মনে যে স্থান পাইবে ইহা তিনি ভাবিয়াছিলেন। এদিকে, 

* আঁদাদের স্মৃতি ও আযুর্বেবেদ শাস্ত্রে শাকের কোন আধ্যাত্মিক সদৃগুণের উল্লেখ দেখ! যার 

ন।। আযুর্ধেদে কয়েকটী শাক ও তাঠার গুণের কথ| উক্ত আছে। তগ্ম:ধা বান্ত (বেখো), পুননব। 
ও পলত! ব্যতীত অন্ত মকল শাক মামাদের দেহের অনিষ্টকারী। ন্মতির নিবন্ধকার গৌরাঙ্গের 

সমসাময়িক রখুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও স্বীয় আহক তত্ব শাকের দৌষ এইরূপ বলিয়াছেন, 
শাকেধু সর্ব্বে নিবসস্তি রোগা! রোগা হি দেহল্ট বিনাশহেতুঃ। 
তশ্মান্বধৈঃ শাক-বিবর্জরনঞ্ কার্য তথান্নেধু ত এব দোবাঃ। 

বোধ হয় এই সংস্কার বশতঃ গোঁয়াঙ্সের জনুচরগণ তাহার মুখে শাকের মাহাত্ম্য কীর্ডিত 
হইতে গুনিয়! সহস! হাঁন্ত সংবরণ করিতে পারেন নাই। 

আধুনিক পাশ্চাত্য আমুর্বকৈজ্ঞানি কগণের উন্নত বৈজ্ঞানিক জনুশীলনের ফলে জান! গিয়াছে 
যে, অন্মদাদির খাছ্যের মধ্যে প্রকৃতি দেবী দেহের পুষ্টি ও বর্ধনের অভিপ্রাঙ্জে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 
এক প্রকীর সার পদার্থ নিহিত রাঁধিয়াছেন। তাহ! সম্প্রতি ড1650110 ভাইটামিন শকে 
আখ্যাত, এবং চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । জান! যায় আমাদের উদ্ভিজ্জ জাত খাদ্যের 
মধ্যে কীচ। তরকারিতে (শাক সবজি ফল মূল অবন্থ উচ্ছার অন্তভূর্ত) তৃতীর় শ্রেণীর সার 
( ৮%:৯01,--0,) প্রচুর বিগ্তমান আছে। অল্প কালের জন্য রন্ধিত হইলে -কতকট! ভাল, 
অর্থাৎ যেশীজপে পিদ্ধ হুইলে এ দার পদার্থ খুবই কম হইয়া! যায়। (9৪--71060000781, 
805, 1925.) ইহাতে জান। যায় বহুকাল অগ্রাতীপে রন্ধিত শাকাদিতে ভাইটামিন পদার্থ 

, জল্পই থ|কে, বল। বাঁছুল্য, এই অবস্থায় উহ! গৈহিক পুষ্টিবর্ধন হিদাবে হেয় এবং রোগ-জনক। এ 
তথ্য পুর্বে কাহারও জান! ছিল না। এদিকে কিন্তু রোগধর্ে গৌরাঙ্গের নিকট এ শীকাদি 
অতি আশ্তর্ধ্যরূণে হুত্বা ও বিশেষ আদৃত হইয়াছিল! 

পিপিপি 
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তক্তগণের নিকট গৌরাঙ্গের মুখ-নিঃস্যত এ অবিশ্বাসযোগ্য বাক্যাবলী--প্রলা- 

পোক্তি হইলেও, বেদের অপেক্ষা অধিক সম্মানার্থ গণা-হইত। হয় ত সেজন্য 
গৌরাঙ্গ-সম্প্রদায়ের লোকেরা আরোগ্য ও কৃষ্ণভক্তি লাভের জন্ত এযাবৎ 
বেতে?, হেলেঞ্চ।, সালঞ্চ1 প্রভৃতি শাক ভক্ষণে রত আছেন। 

পাঠকগণ! গৌরাঙের আ4ও দুইটি অপূর্বব চরিত্রকীহিনীর আলোচন। করিয়া 

বর্তমান মন্তব্য সমাপন করিব। (ক) গৌরাঙ্গ আহারান্তে বসিয়া আছেন, 
এমন সময়ে তাহার নিকট একজন কুষ্ঠী স্বীয় রোগ-মুক্তির জন্ত আসিয়াছিল। 

গৌরাঙ্গ তাঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধে তজ্জন করতঃ উহাকে “বঞ্চবনিন্দ ক 

অতএব মহাপাপী মনে করিয়। দুরে ষাইতে বলিলেন। পরে এ ব্যক্তি মহাপাপ 
জন্য এই জন্মে কুষ্ঠ রোগের বা কি কষ্ট পাইতেছে, পরকালে কুস্তী নরক ভোগের 

মহ1 কষ্ট পাইবে” ইহা বলিলেন। ইহার পরে এ ব্যক্তির বহু মিনতি ও রোগ- 

মুক্তির জন্ত স্ততিবাক্যে তিনি বলিলেন, তুমি পরম বৈষ্ণব-শ্ীনিবামের নিন্দ। 
করিয়। তাহার নিকট অপরাধ-করিয়াছ, অতএব এখন তাহার নিকট গিয়। পড় 

ও ক্ষমা-ভিক্ষ। কর গে। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, এ ব্রাক্ষণ সেইরূপ করায় 

তাহার রোগমুক্তি হইয়াছিল । 

স্থধী পাঠক! বৈঞ্বাপরাধ যে মহাপাপ এবং তাহ। হইতে যে কুষ্ঠরে'গ 

সমূৎপন্ন হয় এবং বৈষ্বের নিকট ক্ষমাই তাহার পরম প্রতীকার, ইহা আমাদের 
স্বৃতি ও আমুর্ধেদ শাস্ত্রের কুত্রাপি উক্ত হয় নাই। ইহা গৌরাঙ্গের কল্পন: 

প্রস্থত এবং সমা্ধে টবষবের সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশে কথিত 

হইয়া থাটকবে। ইতি পূর্ববে কাশীর বেদাস্তাধ্যাপকেয় যে ব্রদ্ষের নিরাকারত্ব 

ব্যাখ)। দ্বারা কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল,একথ! গৌরাঙ্গ এ সময়ে নির্দেশ করিয়াছিলেন। 

সেখানে আর কেং বেদান্ত না পড়ায় এবং না পড়ে ইহাই তাহার তখন নিগুঢ় 
উদ্দেশ্ত ছিল। অতএব বুঝিতে হইবে এক্থলে কুষ্ঠরোগের নিদান ও চিকিৎস! ৫ 
গৌরাঙ্গ প্রচার করিয়াছেন তাহ। তাহার রোগধর্দে অনন্বন্ধ প্রলাপোক্তি ভিন্ন 

অন্ত কিছু নহে। (খ) অধৈৈতাচার্য স্বীয় গুরু মাধবপুরীর তিথি পুজার উৎসব 

উপলক্ষে প্রচুর আহার দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন, ইহ দেখিয়। গৌরাঙ্গ 

বিশ্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, এতাদৃশ অপর্যাপ্ত দ্রব্য-সন্ভার সংগ্রহ কর! 

মঙ্থষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, অতএব অট্দ্বৈতকে মহাদেবের অব্তার বলিয়া! স্থির 
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করিয়াছিলেন ! কেবল মনে মনে স্থির কর! নহে, ঈষৎ হাগিয়া ভক্তদিগের 

নিকট ইচা বারংবার ব্যক্ত করিয়াছিলেন । ইহাও গৌরা।ঙ্গর বিকৃত মনের 
কল্পনা প্রস্থত কার্ধা। নতুবা সামান্য গৃহস্থ বৈষ্ণব অ্থৈত স্বীয় গুরুর তিথিপুজা 
উপহ্ক্ষে রাজন্থয় যজ্ঞের মত এত বিপুল দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে সমর্থ 

হন নাই, যাহা দেখিয়া] কাহারও মনে বিম্ময়ের উদয় হইতে পারে। অপর, 

মহাজ্ঞানী সর্বত্যাগী, তপোনিরত, * ভিক্ষুক মহাদেব কব কোন্ কামনায় 

মহাষজ্জের অনুষ্ঠান করিন! বিপুল আহার্যাদি দ্রব্যের আফ্লোঙ্গন করিয়াছিলেন 

ষে, তাহার সহিত অদ্বৈতাচার্যের তুলনা হইতে পারে? গৌরাঙ্গ কে;ল এন্প 

তুলন]। করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, অদৈতকে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন অত এব মহা- 

দেবের অবতাব বলিয়। অবধারণ করতঃ তাহ! ভক্তজন্গণের নিকট প্রচারিতও 

করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের এই প্রলাপের ভিতর স্বীয় গুঢ় উদ্দেশ্ত৪ নিঠিত 

ছিল, তাহ। প্রভীত হয়। ইতি পূর্বে অগ্বৈত তাহাকে যেমন বিকৃত 

মনোভাবের উচ্ছাসে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া! অঙ্গীকার ও ভক্তমণ্ডলীতে 

প্রচার করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ ও এ স্থলে সেইরূপ বিকৃত মনোভাবের উচ্ছ্বাসে 

অদ্বৈতকে, পুরাণে মহাদেবংক যেরূপ বিষুরর পরম ভক্ত বলিয় উক্ত হইয়াছে, 
সেইরূপ অবতার বলিয়। অবধারণ ও ভক্তদমাজে তাহ। প্রচার করিলেন । হিষ্টিরিয়া 

রোগগ্রশ্ত ব্যক্তির উদ্লীপিত অথচ অপরিতৃপ্ত মনোৌভান তাহার আসম্ষিন্-মানসে 

গুঢ় ভাবে রক্ষিত ও পোষিত হুইয়া কষ্ট দেয় সময পাইয়া কোন কিছু 

উপলক্ষ্য করিয়! সে যেমন তাহ! প্রকাশ দ্বারা শ্বীয় মনের এ আবদ্ধ কষ্টাবেগ ব্যয় 

করিয়া শাস্তিপাভ করে। গৌরাঙ্গেরও এ স্থলে তাহাই ঘটিয্বাছিল, উহাতে 

সঙ্গতি ও বিশ্বা্যোগ্যতার বোধ তখন তাহার ছিল না। অতএব বিবেচন! 

: করিতে হইবে উহা গৌরাঙ্গের রোগ প্রলাপ ভিন্ন আর ক্ছু নহে। এদিকে 

কিন্তু ভক্তমণ্ডলী অবশ্ঠ প্রভু বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন; জান! যায়, 

এখনও সেই ধারণ! গৌরাঙ্গলম্প্রদ্ায়ে বিরাজ করিতেছে । 

১ ১১ 

** কবি কালিদান কুমার-সম্ভবের একস্থলে মহাদেবের সন্বপ্ধে বলিয়াছেন,-_ “কেনা পি 

কামেন তপশ্চচার। 



সপ্তম পরিচ্ছে? 

[ কতিপয় গনুচর সহ গৌরাঙ্গের নীল।চলে প্রত্যাবর্তন, পথে গঙ্গার ধারে ধারে যধাফসে 

কুমার হট ( হালিসহর ), পাঁণিহাটী, বরাহনগর প্রভৃতি গ্রামে উপস্থিত হইয়! তত্রত্য পার্ধদ ও 
ভক্তগণের--ধেমন, শ্রীবাস, বাছুদেৰ দত্ত, রাঘব পঞ্ডিত, জনৈক ভাগবতপঠী ব্রাঙ্গণ প্রভৃতির, 

গৃছে কিছু কিছু দিন অবস্থান করত আবেশাবস্থায় কীর্তন ও তোজনাদিয় আনন উপতোগ। 

গ্রত্েকস্থানে ( আড্ডায়) স্বীয় ভক্তিবিকাঁর অর্থাৎ হিষটিরিরার আক্রমণ'লক্ষণ যেয়ম হকার, 

গর্জন, প্রগাঢ় যুচ্ছ, ভানস্তর সংঘ্রালাভে প্রলাপকথন, কাহাঁকে ররদান ও কাহার মন্গকে 

প| তুলিয়! দেওয়া, অতিনৃত্য, ভূমিতে গড়িয়! বিষম আছাড় কাছাড় খাওয়! ইত্যাদি গ্রকাশ, জপিচ 

(এই মকল ব্যাপারের মধ্যে মধ্যে অবনর বুঝিয়।) ভক্ত ও বৈষ্বগণের মনে শ্বীয় কল্পিত 

অবতারন্বের সত্যত। প্রতায়ার্থ ্রচে্ট।। পার্ধদ নিত্যা নন্দ, শ্রীবাদ এবং রাঁঘব পণ্ডিতের সহিত নিজের 

অভেতব ব্যক্ত করা, তৎসঙ্গে উহাদের নিকট নিজে বিজ্রীত থাকা, ইত্যাদি উল্লেখে উহাদের 
মান বাড়ান। বয়াহ নগরের ভ/গবতগাঠী ত্রাঙ্গণের অতি-প্রশংসা, তাহ!কে ভাগবত ভিন্ন অস্ঠ 

কোন শান্ত না পড়ার উপদেশ এবং ভাগবতাচার্য উপাধি দান, তদনগ্তর তথ। ছইতে পুরী 

ধামাভিমুখে গ্রস্থান। ] 

গৌরাঙ্গ কয়েকদিন অস্বৈতৈর বাটীতে থাকিয়। পরে কুমার হট্টে শ্রীবাদের 

বাটাতে আমিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত সহ! গৌরাঙ্গকে দেখিয়! ভূমিতে দণ্ডবং 
হইয়া তাহার 'প্রীচরণ' বক্ষে ধারণপূর্ববক দীর্ঘশ্বাদের সহিত উচ্চৈঃশ্বরে অনেক. 
কান্দিলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে কোলে লইয়া প্রেমাস্র দ্বার! তাহার অঙ্গ “সিক্ত 

করিলেন। তাহাকে দেখিয়। শ্রীবাদ-গোষঠী উর্ধবাহ হইয়া আনন্দে কানিতে 

লাগিলেন। পরে প্রবাস উত্তম আদন আনিয়। গৌরাঙ্গকে বলিতে দিলেন। 
পারিষদগণ চারিদিকে বপিলেন। গৌরাঙ্গের আগমন শুনিয়াই পুরন্দর আচার্য্য 
শ্রীরামের বাটীতে আপিলে তাঁহাকে দেখিয়। গৌয়াঙ্গ পিতা বলিয়! সম্বোধন 

করিলেন, এবং প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া কোলে লইলেন। আচার্য গ্রতুকে 
দেখিয়। অতি অদন্বরণে কান্দিতে লাগিলেন। ("গরতু দেখি কান্দে অতি হৃই 
অপর” ) তখন বাদে দত্ত ও শিবাননদ দেন প্রভৃতি আত্মবর্গ তথায় আনিয়া! 

1? 



১৪৬ গৌরাঙ্গ লীলাশরহস্য | 

উপস্থিত হইলেন । গৌরাঙ্গের পরম প্রিয় বাহ্থদেব অত্যন্ত ভক্ত এবং 
সর্ববভূতে দয়ালু ছিলেন । গৌরাঙ্গ তাহাকে কোলে লইয়। অনেক কান্দিলেন। 

বাসুদেব দত্বও তাহার চরণ ধরিয়া বিস্তর কান্দিলেন। পরে গৌরাঙ্গ বলিলেন, 

আমি বান্থদেবের নিশ্চয়, বান্থদেবের এ শরীর আমারই, দত্ব আমাকে যথায় 

বেচে আমি তথায় বিকাই, ইহা সত্য সত্য, ইন্বার অন্তথা নাই”। বৈষ্বগণ 

বাস্থদেব দত্তের প্রতি প্রভূর তারৃশী কপার কথ! শুনিয়া আনন্দে হরিধ্বনি 

রুরিতে লাগিলেন। গোরা শ্রাবাসের বাটাতে ভক্তের মান বাঁড়াইয়৷ আনন্দে 
কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন । শ্রীবাসও তাহার ভ্রাতা রামাই উভয়েই 

চৈতস্তের সেবায় বিশেষ রত ছিলেন। ইহার মধো একদিন গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের 

সহিত নিভৃতে “ব্যবহার'-কথ। বলিলেন। বলিলেন__দেখ শ্রীবাস! তুমি ত 
কোথায় যাও না, কিরূপে কুলাও ও কুলাইবে ? শ্রীবাস বলিলেন 'কোথারও 

যাইতে আমার মন হয় না, প্রভূ বলিলেন “তোমার অনেক পরিবার, কিরূপে 

নির্বাহ হইবে ?" শ্রীবাস বলিলেন “যাহার যে আনৃষ্টে থাকে তাহাই হইবে ।' 

গৌরাঙ্গ বলিলেন, “তবে তুমি সন্ন্যাস কর।' শ্রীবাদ বলিলেন, “তাহ! আমি 
পারিব না।, ইহাতে গৌরাঙ্গ বলিলেন, “সন্তান করিলে ভিক্ষ। করিতেও ত 

কাহার ঘরে যাইবে ন|? কিরূপে পরিবার পোষণ করিবে? একালে কেহ 

কোথায় না গেলে ত একটী কড়ি আসে ন!, তবে কিরূপে পরিজন প্রতিপালন 

করিবে, তাহা আমাকে বল।' শ্রীবাস হাতে তিনটা তালি দিয়! বলিলেন -_. 
£এক ছুই তিন এই ভাঙ্গিয়! বলিলাম । প্রভু বলিলেন, “এ তিন তালির অর্থ 
কি? ততুত্বরে শ্রীবাস বলিলেন, “একদিন, ছুদিন, তিনদিন দি উপযুণপরি 

উপবাস করিতে হয়, তবে গলায় কলসী বান্ধিয়। গঙ্গায় প্রবেশ করিব, ইহাই 
আমার গ্রতিজ। |” ইহা শুনিয়া গৌরাঙ্গ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন 
ভনিবাপ! তোর কখন আন্নের কষ্টে উপবাস করিতে হইবে না। লক্ষ্মী যদি 

কখন ভিক্ষ/। করেন তথাপি তোমার ঘরে দারিদ্র্য হইবে না। গীতাশান্ত্ে 

জামি যাহ! বলিয়াছি, তাহা! কি তুমি ভূলিয়। গিয়াছ? ষাহার1 একমনে 

আমাকে চিন্তা করে তাহাদের ভক্ষ্য আমি মাথায় বহন করিয়া দেই ।” গৌরাজ 
আরও বলিলেন, “যে আমাকে চিন্তা করে, কাহার দ্বারে ধায় না, তাহার 

মর্ববলিদ্ধি ( ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ) আপনি আপিয়! উপস্থিত হয়। আমার 
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দলকে হুদর্শনচক্র ক্ষ! করে, মহাগ্রলয়েও তাহার বিনাশ নাই, আমার দাস 
বড় প্রিয় ইন্যাদি। শেষে বলিলেন, শ্রবান! তুমি ঘরে বসিয়া থাক, 
তোমার ঘরে সকল উপস্থিত হইবে । আর তোমার ও অদ্বৈতের গ্রতি আমার 

এই বর যে, তোমাদের উভয়ের কলেবর কখন জরাগ্রস্ত হইবে না” তখপরে 

রাম পণ্ডিত (শ্রীবাসের কনিষ্ঠ)কে ডাকিয়া! এই ধর দিলেন*_শুন শ্রীরাম- 

পণ্ডিত, তুমি তোমার জ্যোষ্ট ভ্রাতাকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে আমার আজায় সেব। 

করিবে। কদাচ ছাঁড়িবে না-প্শ্রাবাসের লেবা না ছাড়ি কদাচিত।” 

( “সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধ আমার আজ্ঞায়।” ) ইহাতে রামাই অত্যন্ত আনন্দিত 

হইলেন। শ্রীবাসের ইচ্ছায় গৌরাঙ্গ কিছুদিন তাহার বাটাতে সর্ব গোরীপহ 
আনন্দে থাকিয়া পরে রাঁঘবের বাটাতে পাণিহাটি গ্রামে গেলেন। তথা 

উপস্থিত হইলে রাঘব গৌরাঙ্গচরণে দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইলেন) তদনস্তর দৃঢ়ভাবে 
তাহার চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেশ। গৌরাঙ্গ রাঘব পণ্ডিতকে 

কোলে লইয়া তাহার অঙ্গ স্বীয় নয়নজলে পিক্ত করিলেন। রাধবের এত 

আনন্দ হইল যে, তিনি কি করিবেন তাহ! স্থির করিতে পারিলেন না। 

গৌরাঙ্গ রাঘবের প্রতি "গুভ দৃষ্টিপাত” করিয়। বলিলেন, “তোমার বাটীতে 
থাকিয়া আমি সকল ছুঃখ ভুলিয়৷ গেলাম। গঙ্গাসান করিলে ষে আনন্দ হয়, 

তোমার বাটীতে আনিয়া সেই আনন্দ পাইলাম । তৎপরে, “গুন রাঘব পণ্ডিত? 

কৃষ্ণের জণ্ত শীপ্র গিয়। রন্ধন কর।” রাঘব আজ্ঞা পাইয়! আনন্দে বহু প্রকার 

রন্ধন করলেন, গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে লইয়! ভোজন করিতে 

আঅরপিলেন। খাইতে বদিয়। রাঘবের পাকের, বিশেষতঃ শাকের বহু প্রশংসা 

করিলেন। আহারাস্তে গৌরাঙ্গ আচমন কারয়। বধিলেন, তখন তাহার 

্রিষ্পপাত্র গ্াধর আসিকা উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ তাহার মন্তকে প৷ 

তুলিয়। দিলেন। গৌরভক্ত পুরন্দর পণ্ডিত ও পরমেশ্বর দাস গোরাঙ্গের 

আগমন বার্ত। শুনিয়। সত্বরে আপিয়। তথায় দেখেন গৌরাঙ্গ ও গদাধর 

প্রেমাবেশে কান্দিতেছেন। পরে রঘুনাথ বৈস্ত ও অন্তান্ত বৈষবের৷ প্রতুর 

নিকট আনিয়া মিলিনেন। এইরূপে পাণিহাটা গ্রামে আনন্দ হইতে লাগিল। 

একদিন গৌরাঙ্গ রাঘব পণ্ডিতকে নিভৃতে লইয়া! গিয়। বলিলেন, 'রাধব | 
তোমাকে আমি নিজ গোপ্য বাপতে ছিঃ 
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“আমার ত্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই | 

এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আঁমারে । 

সেই করি আমি, এই বলিল তোমারে ॥ 

আমার সকল কর্ণ নিত্যানন্দ ঘারে। 

এই আমি অকপটে কহিল তোমারে ॥ 

যেই আমি, সেই নিত্যানন্দ, ভেদ নাই। 
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই |" 

রন 

আর, তুমি নিত্যানন্দকে ভগবান্ মনে করিয়া সাবধানে সেব! করিবে । পরে 
মকরধরজের প্রতি বলিয়াছিলেন, “তুমি রাঘব পণ্ডিতের পদধুগল সেবা! করিও ।” 

গৌরাঙ্গ কয়েক দিন পাণিহাটা গ্রামে থাকিয়া পরে বরাহনগর গ্রামে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় এক “ভাগবত, ব্রাক্মণের বাটাতে অবস্থিতি 

করিলেন। ব্রাহ্মণ ভাগবতে সথপণ্ডিত, গোৌরাঙ্গকে দেখিয়। ভাগবত পড়িতে 
লাগিলেন। তাহার "ভক্তি যোগে'র পাঠ গুনিয়। গৌরাঙ্গ 'বোল বোল, 
বলিয়া বতই হুঙ্কার গঞ্জন করেন ব্রাহ্মণ ততই পরমানন্দে মগ্ন হইয়া পড়িতে 

থাকেন, তখন-- 

প্রভৃও করেন নৃত্য বাছ পাসরিয়া। 
ভক্তির মহ্ম] শ্লে।ক শুনিতে শুনিতে । 

পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥ 

হেন ষে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ । 

আছাড় দেখিতে সর্বলে।কে পায় ভ্রাস। 

এই মত রাত্রি তিন গ্রহর অবধি। 

ভাগবত শুনিয়া! নাচিল! গুণনিধি ॥ 

ইহার পরে গৌরাঙ্গ বাহু পাইয়। (সংজ্ঞলাভ করিয়! ) সন্ত চিত্তে ব্রা্ষণকে 

আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন, এরূপ ভাগবত পড়িতে আমি আর কাহার 

মুখে শুনি নাই। অতএব তোমার নাম “ভাগবতীচ।ধ্য”, তুমি ভাগবত 
পাঠ ভিন্ন আর কোন কাধ্য করিও না।” সকলে ত্রাঙ্ষণের যোগ্য পদবীর কথা 
গুনিয়া হরিধ্বনি করিয়। উঠিল। 
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গৌরাঙ্গ এইরূপে গঙ্গার ধারে ধারে প্রতি গ্রামে ভক্তের আলয়ে থাকিয়া 
সকলের কামন! পুর্ণ করতঃ গৌড়দেশ হইতে পুনরাঘ্ম নীলাচলে আগমন 

করিলেন। 

গৌরাঙ্গের আগমন বার্তা নীলাচলে ধোধিত হইলে, সকলে আনন্দিত হইমা 

বলিয়াছিলেন, “আইল সচল জগক্নাথ নীলাচল” উৎকলের সার্বভৌম প্রভৃতি 
পারিষদবর্গ তাহার নিকট আসিয়। উপস্থিত হইলেন। অনেক দিনের পরে 

তাহাকে দেখিয়। সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙগও ধকলকে 

গ্রেমালিঙ্গন করতঃ তাছাদের অঙ্গ নয়নজলে সিক্ত করিলেন। পরে তিনি 

কাশী মিশরের ঘরে অবস্থিতি করিয়। সর্ববদ নৃত্যগীত ও আনন্দে আবিষ্ট রহিলেন। 

০ 

মস্ত ব)-_ 

ইহা অষ্টম পরিচ্ছেদের মন্তব্যের অন্ততূ-ক্ত হইয়াছে, তথায় দেখুন। 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 

[ গৌবাঙ্গের নীল।চলে ফিরিয়। আসিফ কাশীমিত্রের বাটীতে অবস্থান। গুঢুর আনশা- 

ভাবোদ্দীপনায় নানাবিধ ভক্তি-বিকাঁর প্রদর্শন । তাহাকে দর্শনার্থ কটক হইতে রাজ প্রতাপ 

রুঝ্ের পুরীতে আগমন । গোপনে তাহার মৃতা এবং সর্বাঙ্জ লাল| ধুলায় পরিলিপ্ত দেখিয়! 

তাহার অবতারত্বের ন্দেহ করন। স্বপ্নে লীল। ধূল। মাথ। জগন্নাথের দর্শন লাভ, তাহাতে গৌরাঙগই 

যে জগন্নাথ ইহা অবধারণ, পশ্চ?ৎ তাহাকে দেখিতে গিয়। মুচ্ছিত হুইয়! পড়! তদনস্তর 

গৌরাঙের হস্তম্পর্শে সংজ্ঞাল।ভ পূর্বক ক্রন্দন ও কাঁকুর্বদ। গৌরাঙ্গ রাজাকে *তক্তি হউক, 

কোন কাঁধ্য ন। করিয়। নিরন্তর কৃষ্ণনাম কর, অপিচ, তোমায়, সা্্বভে মের এবং রামানন্দের 

জন্ত আমার এখানে আমা" ইহ। বলেন। ইহার পরে একদিন স্বকীয় প্রেরণ।য় সহস! উদ্দাপিত 

হইয়া! অবধুত নিত্যানন্দকে উৎসাহিত করিয়। নীচ মুর্খ পতিত ছুঃখী জনের মধ্যে তক্তি প্রচার 

করিবার জন্ত গৌড় দেশে পাঠান। নিত্যানন্দ সপরিকরে তথায় গিয়! ভজিপ্রচার ব্যপদে,শ 

কতকগুলি সম্প্রদায় বহিভূততি এবং লোকনিন্দ্য আচরণে প্রবৃত্ত হইবার কথা শুনিয়! তাহ! 

উত্তমাধিকারীর পক্ষে কদাচ দুব্য নহে বলিয়! সমর্থন করেন। ] 



১৫৭ গৌরাঙ্গলীলা-রহন্ত | 

গৌরাঙ্গ কখন জগন্নাথের সম্মুখে, কখন বা! কাশীমিশ্রের ঘরে, কখন আবার 
সিন্ধু তীরে নৃত্য করেন, তিলার্ধেকও অন্য কোন কাধ্য করেন না; পানিশঙ্খ 

বাঙ্ছিলেই শধ্য। হইতে উঠেন এবং কপাট খুলিলেই জগন্নাথ দর্শনে প্রেম-প্রকাশ 

করেন ও তাহার চক্ষে অডভুত ধারা বহিতে থাকে । ইহা দেখিয়া উৎকলের 
লোকের! আশ্চর্্যান্বিত হইয়াছিল। চৈতন্য যেদিকৃ দিয়া যান সকল লোকে 

সেই দিকে হরি ধ্বনি করিতে থাকে । 

গোৌরাঙের পুনরায় নীলাচলে আগমন সংবাদ পাইয়! রাজ! প্রতাপ রুদ্র কটক 

ছাড়িয়া! জগন্নাথে আলিলেন। প্রভুকে দেখিতে তাহার প্রীতি থাকিলেও তিনি 

তাহার সহিত সহুল। দেখ। করতে সাহস করেন নাই। সে জন্ত অগ্রে 

সব্বভৌম প্রভৃতির নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন, কিন্তু তাহার! সে কথা 

গৌরাঙ্গকে জানাইতে ভীত হইয়াছিলেন। ইহাতে রাজ! প্রস্তাব করিলেন, 

যদ্দ তোমর। সকলে ভগ্ন পাও তবে আমাকে অগোচরে দেখাও । তখন 

তাহারা সকলে এইরূপ পরামশ করিলেন যে, নৃত্যকালে যখন গৌরাঙ্গের বাহ্- 
জ্ঞান থাকে না, তখন তাহাকে দেখিলে দেখ| হইতে পারে। প্রতাপরুন্্ 

তাহাতেই ম্বীকৃত হইলেন। একদিন গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন, প্রতাপ 

আড়ালে থাকির়] সেই অদ্ভুত নৃত্য দেখিলেন, এরপ ন্ৃৃত্য তিনি আর কখন 

দেখেন নাই। তৎ্সহু তিনি আরও দেখিলেন,--গৌরাঙ্গের নয়নে অবিচ্ছিন্ন 

অশ্রুধারা, কম্প, স্মেদ, বৈবর্ণ্য, ক্ষণে ক্ষণে পুলক, ভূমিতে ভয়াবহ আছাড় 

ধাওয়া। আর গৌরাঙ্গ এরূপ হুঙ্কার ও গঞ্জন করিতেছিলেন যে, তাহ। শুনিয়া 

প্রতাপ কাণে হাত দিলেন, এরূপ তাহ।র আরও কত প্রকার বিকার দেখিলেন, 

_চক্ষের ধারা যেন ন্দীর প্রবাহ, সর্বদ। তিনি ছুই হাত তুলিয়। হরিঝোল 
বলিয়। আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে তাহার নৃত্য থামিল, 

তিনি ম্বগণের সহিত বসিলেন, তখন শ্রতাপরুপ্র তাহার অলক্ষিতে দে স্থান 

হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাজ তাহার অদ্ভূত বিকার সকল দেখিয়া “অপার 

সন্তোষ' লাভ কর! সত্তেও গৌরাঙ্গের নাচিতে নাচিতে মুখের লালা, চক্ষের জল 

ও নাপিকার ধার! ধূলার সহিত মিলিয়! তাহার সর্বাঞ্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিল, ইহা 
দেখিয়। তাহাতে কুষ্ণভাবের অস্তিত্ব বিষয়ে রাজার ঈষৎ সন্দেহ জন্মিয়াছিল। 

পরে রাজ তিনি এই স্বপ্ন দেখিলেন,- তিনি যেন জগয্নাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া 
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দেখিতেছেন, জগন্নাথের “অজ ধূলাময়', ছুই চক্ষে গেঙ্গাধারা+ বহিতেছে, ছুই 
নাসিকায় জল পড়িতেছে, মুখের লালায় অঙ্গ ভিজিয়! যাইতেছে । রাজা স্বপ্নে 

জগন্নাথের লীল1 কিছু বুঝিতে না পারিয়৷ তাহাকে স্পর্শ করিতে চাহিলে 

জগক্লাথ তাহাকে বলিলেন 'তুমি রাজা, তোমার দেহ কর্পূর, কত্তরী ও চন্দনে 

লেপিত, অতএব ইহা তোমার যোগ্য নহে যে তুমি এই ধূল! লাল! মাখা! আমার 

দেহ স্পর্শ কর। আবার, তখন প্রতাপ দেখেন সেই সিংহাসনে ঠৈতন্ত 

গোসাঞ্জি বলিয়া আছেন, পূর্বের স্তায় তাহার অঙ্গ ধূলাময়, তিনি বলিলেন-.. 

তুমি অদ্য আমাকে মনে মনে দ্বণা করিয়! চলিয়া গিয়াছিলে, পুনরায় কেন স্পর্শ 

করিতে চাহিতেছ ? ইহার পরে রাজার নিদ্রাভঙ হইল, তিনি জাগ্রত হইয়া 

কাম্দিতে লাগিলেন এবং নিজের অপরাধ জন্য ক্ষমা চাহিনেন, আর বুষিলেন 

জগন্নাথে ও চৈতন্তে কোন ভেদ নাই। তদনস্তর গৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্ত 
বড় উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কেহ তীহাকে গৌরাঙ্গের সহিত যেখ! করাইতে 
পারে নাই । 

দৈবাৎ একদিন এক পুণ্পোগ্ঠানে গৌরাঙ্গ পারিষদগণের সহিত বসিয়া 

আছেন, এমন সময়ে প্রতাপরুদ্র একাকী তথায় গিয়া গৌরাঙ্গের চরণে গিয়া 

পড়িলেন। রাজার বিষুর-ভক্তি-চিহ্ৃ--অশ্রু, কম্প; পুলক ও মুচ্ছা দেখিয়! 

গৌরাঙ্গ “উঠ” বলিয়৷ তাহার গাত্রে হস্ত দিলেন। হস্তম্পর্শে রাজ। চেতন 

পাইয়। প্রভৃর চরণ ধারণ করতঃ ক্রন্দন এবং নান। ব্বপ স্তব করিতে লাগিলেন । 

গ্রতাপের স্তব ও “কাকুর্ববাদ? শুনিয়া চৈতন্য তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 

বলিলেন, 'তোমার কৃষ্ণভক্তি হউক, কৃষ্ণ কার্য্য-ভিন্ন তুমি আর কোন কাধ্য 

করিব! না; নিরস্তর কৃষ্ণ-সংস্কীর্ভন করগে, বিষুর সুদর্শন চক্র তোমাকে 

রক্ষা করিবেন। তুমি, সার্বভৌম ও রামানন্দ এই তিন জনের নিমিত্ত আমি 
এখানে আসিয়াছি। তুমি আমার এই একটীমাত্র বাক্য পাঁলন করিবে যে, 
আমাকে তুমি কোথাও প্রচার করিবে না, তাহা করিলে আমি নিশ্চয় এস্থান 

ছাড়িয়। যাইব।+ ইহ! বলিয়া গৌরাঙ্গ নিজের গলার মাল! দিয়! প্রতাঁপকে সন্তুষ্ট 
করিয়। বিদায় করিলেন। প্রতাপ প্রত্ুর আজ্ঞ। শিরোধার্ধ্য করিয়া! পুনঃ পুনঃ 
দগুবৎ করিয়া পূর্ণকাম হইয়া চলিয়া! গেলেন। 

এইব্ূপে গৌরনুন্দর নীলাচলে কীর্তন বিহারে কুতুহলে রহিলেন। রর 
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খৌরাঙ্গের যে সকল অনুচর হইয়াছিল, তাহার! তীঁহাকে প্রাণের ইতর বনি] 
চিনিল। যত উর্নাসীন শিস্ত ছিল তাহারা নীলাচলে আসিয়। রাস 
কর্দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ সর্বদা! পরমানন্দে উম্মত, সর্বদ| “রক চৈতন্ত' 

নাম জপ করেন, স্বপ্নেও তাহার মুখে অন্ত নাম নাই । আর, রামচঞ্জের প্রতি 
লক্ষণের যেমন রতি মতি ছিল; চৈতন্তের প্রতি নিত্যাননেরও সেইরূপ, যেন 

তাহারা ছুই ভাই নীলাচলে বাস করিতেছেন। 

গৌরাজ নিত্যানন্দের সহিত বাদ করিতে করিতে একদিন নিভৃতে বসিয়া 
স্বাহাকে বলিলেন,__শুন নিত্যানন্দ ! তুমি সত্বরে নবন্বীপে যাও, আমি 

নিজমুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি-মুর্থনীচ দরিদ্রকে প্রেমসখে ভাসাইব। 
কিন্তু তুমি যদি আপন উদ্দাম ভাব? ত্যাগ করিয়! মুনিধর্ম অবলম্বন করিয়া 

থাকিলে, তবে মূর্খ-নীচ-পতিত দ্িগকে কে আর উদ্ধার করিবে? তুমি 
তক্তিরস দাঁতা হুইয়া যদ্দি উহা! স্বরণ কর তবে আমাকে কি নিমিত্ত অবন্ভার 
করিল? 

“ভক্ভিরস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে । 

তবে অবতার ব। কি নিমিত্তে করিলে ॥* 

অতএব “তুমি ষদি আমার জন্ত সত্য রাখিতে চাই, তবে অবিলদ্বে গৌড়দেশে 

যাও এবং ভক্তি দিয়া মূর্খ, নীচ, পতিত ও দুঃখী জনগণকে মোচন করগে।, 

নিত্যানন্দ এই আজ্ঞ। পাইয়া নিজগণ-সহ গৌড়ে ষাত্রা করিলেন। রামদস, 
রঘুনাথ বেজ ওঝা, কষ্খদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, ইহার! 
তাহার সঙ্গী হইলেন। এই*স্থানে বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ ও তাহার আগ ও 

পারিষদণগণের বিচিত্র চরিত্রের যেরূপ কৌতুকাবহ পরিচয় দিয়াছেন তাহা যদিও 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের চরিত্রের মন্ততুক্তি নহে তথাপি তাহাতে তাহার গৌণ 
সম্বন্ধ আছে। এজন্ত আমরাও এস্থলে তাহার কিছু সংক্ষেপ উল্লেখ করিতেছি। 

নিত্যানন্দ পথে চলিতে চলিতে সঙ্গী পারিষদগণকে “গ্রেমময়' করিলেন, 
মরুলেই অত্যান্ত আত্ম-বিস্থৃত হইলেন। প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাসের দেহে 

গোপালের প্রকাশ হইল। তিনি মধ্যপথে ব্রিভঙ্গ হইয়। তিন প্রহর কাল 

বাহ্ছীন” হইয়াছিলেন, গদাধর দাস রাধিকার ভাব হইল, তিনি “দধি কে 

কিনিব” বলিয়া মহা অট্রহাস্ত করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ উপাধ্যায় 
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মুস্তিমতী রেবতী হইলেন। কঙ্ধদাস ও পরমেশ্বর গোঁপাল ব। গোপভাবে 
সর্বদা হৈ হৈ ফরিলেন। পুরম্দর পণ্ডিত গাছে চত়িয়া, «মুগ রে অঙ্গ' 
বলিয়া লাফ দিয়! ভূমিতে গড়িলেন। এইরূপে নিত্যানন্দ সকলকে যে উদ্দাম- 
ভাব, দিয়াছিলেন, তাহার ফলে কেহ কেহ পথ ছাড়িয়। বামে ও দক্ষিণে 

. বিপথে চলিয়! যাইতে লাগিলেন, আবার লোককে জিজ্ঞাস করিয়া পুনরায় 

আপনাদের দলে আসিন্ন। উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ এইরূপে 

বিভিন্ন ভাবাবি& সঙ্গিগণসহ ক্রমে পানিহাটী গ্রামে আলিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তথায় প্রথমে রাঘব পণ্ডিতের বাটাতে থাঁকিয়া মকরধ্বঞ্জ কর 
প্রভৃতির সছিত পরম আনন্দে পর্বদ| হুম্কার করতঃ বাহ্ শুন্ত হুইয়। বিহ্বল 
হইতেন, নৃত্য করিবার ইচ্ছা করিলে গায়ক সকল উপস্থিত হইত, তাহার! 

বুন্দাবনের গান করে ও নিত্যানন্দ নাচিতে থাকেন, এত জোরে নাচেন 

যে, পৃথিবী যেন টলমল করে। হরি বলিয়! সর্বদ। হুঙ্কার করতঃ আছাড় 

খান, ইহা দেখিয়। লোকে চমতকুত হয়। নিত্যানন্দ নাচিতে নাচিভে 

ষাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, সে চলিয়া ভূমিতে পড়িয়া! যায় । 

(যাহায়ে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে । 
সেই প্রেমে চলিয়া পড়েন পৃথিবীতে )॥ 

অতঃপর নিত্যানন্দ 'নানাবিধ প্রেম ভক্তির বিকার' প্রকাশ করিয়া একদিন 

খট্টাতে বয় পারিষদগণকে নিজের অভিষেক করিবার আজ্ঞ| দিলেন। 

এ স্থলে বৃন্দাবন দাস ইতিপূর্বে গৌরার্গকত মহাপ্রকাশ উপলক্ষে অভিষেক 

ব্যাপার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এস্কলেও তাহারই অনুরূপ নিত্যানন্দের 

অবতারের অভিষেক বর্ণন করিয়াছেন। তত্ভিন্ন তাহার অদ্ভূত ও অলৌকিক 
শক্তির পরিচয় উদ্দেশে একাধিক উপন্তাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার 
পরে নিত্যানন্দ পারিষদসহ পানিহাটা গ্রামে তিন মাস অবস্থিতি করিয়া 
নানাবিধ ভক্তিপ্রগার কার্যে রত ছিলেন, তৎ্পরে নবদ্ধীপের পথে ও তথায় 

পৌছিয়৷ ভক্তিপ্রচারের বহুবিধ কার্য্যে যেরূপ গ্রবৃত্ধ হুইয়াছিলেন তাহাও 

এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন । পরস্ত সপারিষদ. নিত্যানন্দের সে চরিতাংশ 
নিতান্ত কৌতুকাবহ হইলেও বাহুল্য বিবেচনায় তৎসমত্ভের বিবৃতি এ স্থলে 

তত 
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সম্ভবপর নহে। তবে ঘে অংশটুকু গৌরাঙ্গচরিতের সহিত বিশেষ সংশিষ্ট 
তাহাই প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ করিতেছি। (চৈঃ ভাঃ ৭ম অ) “ 

ষথা»স-যে সময়ে নিত্যানন্দ পারিষদদগণসহ নবন্ধীপে ভ্রমণ ও কীর্তন 
করিতেন তখন, তাহার রলেবর মূল্যবান অলঙ্কার, পট্টবন্ত্র ও মালায় 'পূর্নিতি' 
এবং অধর কর্পূর-তাুল ভক্ষণে সুরঞ্জিত থাকিত। কেহ ইহা দেখিয়া “ছু 
পায় কেহ ব| নিত্যানন্দের প্রতি অবিশ্বাম করে” নবদ্বীপবাপী চৈতন্থের 

একজন পূর্বব সহাধ্যায় ক্রাক্ষণ নিত্যানন্দের বিলাসিত1-স্থচক আচরণে সন্দিহান 

হইয়াছিলেন। চৈতন্তের প্রতি তাহার অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল, সেজন্ত তিনি প্রত্যহ 

টচৈতন্যের নিকট (পুরীতে) যাইতেন। একদিন চৈতন্তকে নিভৃতে পাইয়! জিজ্ঞাস! 
করিলেন,--“নিত্যানন্দ অবধৃত নবহীপে গিয়া ধেকি করিতেছেন, তাহা আমি 

কিছু বুঝিতে পারিতেছি না” । সকলে বলে, “তিনি সঙ্্যান আশ্রমে আছেন, 

এদিকে কিন্তু সর্ব! কপূর্র-তাম্ুল ভক্ষণ করেন | সন্ন্যাসীর ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করিতে 
নাই, কিন্তু তিনি সোনা, রূপা,ংমুক্তা অজে ধারণ করেন, কাধায়-কৌপীন ন! 
পরিয়া দিব্য পষ্টবাস পরিধান করেন, সর্ব! চন্দন ও মাল! ব্যবহার করেন। 

দণ্ড ছাড়িয়া লৌহ দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। এসকল আঠার শাস্ত্র-সম্ম ত 

নহে দেখিয়া আমার চিত্তে অপার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । তাহাকে লোকে 

বড় লোক বলে, কিন্তু কি জন্য তিনি আশ্রমোচিত আচার পালন করেন না? 

ইহাতে তাহার স্বার্থ কি, আমাকে যদি ভূত্য বলিয়া! মনে করেন, তবে তাহ! 

বলুল।* ইহা শুনিয়া! গৌরা্জ হাপিয়৷ ব্রাহ্মণের প্রশ্নের এইরূপ উত্তর করিলেন,_. 
শুন. বিপ্র! যদি মহা অধিকারী হয়। 

তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্মায় ॥” 

তৎপরে গৌরাঙ্গ ভাগবতের ১৬।২০।৩৬ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন,- 

'নিত্যানন্দের শরীরে কৃষ্ণচন্দ্র পরমার্থে বিহার করেন,ইহা জানিও। আর অধিকারী 

ভিন্ন তাহার আচার কেহ অনুষ্ঠান করিতে গেলে ছুঃখ পাইবে,-যেমন রুদ্র 

ভিন্ন অন্থে বিষ পান করিলে সে মরিবেই | অপিচ, ভাগবতের ১০ স্ক, ৩৬.৩০।২৯ 

পক্লোক এবং এই গ্লোকটাও আবৃত্তি করিলেন। যথা, 

“ধর্্মবাতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহুসম্। 
তেজীম্বসাং ন দোষায় বন্ধেঃ সর্বভূজে] যথ1 1” (৮, ভা, অস্ত” খণ্ড, ৭ অঃ দেখ) 



অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৫৫ 

গা ঈশ্বরগণেয় যে ধর্ধব বাতিক ও সাহস পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা 

সর্ববতূক্ অগ্নির স্যার সেই তেজন্থিসমূহের দোষের নিমিত্ত হয় না। অতএব 
মহাঅধিকানী “মহাস্ত ব্যক্তির আচরণ দেখিয়া হাস্ত ( উপহাল ) করিতে নাই 

এই স্থানে, গৌরাঙ্গ পূর্বধুগে ভ্রাতা বলরামসহ শ্বপ্নং কৃষ্ণরূপে দক্ষিণ। দিবার জন্ত 
গুরুকে তদীয় মৃত পুত্র ঘম রাজার নিকট হইতে আনিয়। দ্িয়াছিলেন, এবং 
মাতা দেবকীকেও তাহার মৃত ছয় পুত্র পাতালস্থ বলি রাজার নিকট হইতে 

আনিয়। দিয়াছিলেন, এবং তৎপঙ্গে বলিকর্ৃক রামরুষের স্তব হত্যা্দি 

নান! পৌরাণিক আধ্যাপ্নিকার উল্লেখ করিয়া শেষে বৈষ্ণব নিন্দার বহু 

দোষের কথাও ব্রাদ্ষণকে বলিগ়াছলেন। ব্রাহ্ণ এই সমস্ত শুনিয়। 

আনন্দিত হইয়! নিত্যানন্দের প্রতি বিশ্বাম স্থাপন করতঃ নবন্বীপে ফিরিয়। 

(গয়াছিলেন। ্ 

( &,ভা, অন্ত্য খণ্ড, ৫ম অধ্যায়ের শেষাংশ হইতে ৭ম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ) 



৭ম ও ৮ম পরিচ্ছদের 

যু মন্তব্য । 

এই উভয় পরিচ্ছেদের বণিত গৌরাঙ্গক্ৃত্য মনোযোগের সহিত অন্থধাবন 
করিয়৷ দেখিলে প্রতীত হইবে, তাহার ক্রমান্বয়ে রোগ ভোগের অবস্থায় মানসিক 

দৌর্বল্য যেরূপ উত্তরোত্তর বন্ধিত হইতেছিল, ভাবোদ্দীপনার ব্যাপারও সেইরূপ 

ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া আদিতেছিল। তৎকর্তৃক এই সময়ে স্বল্প বাহ্-প্রেরণ। 

(পরকীয়) (7৮:০-3028980109) দর্শন-দবার দিয়া হউক কিংবা শ্রবণ-্বার দিয় 
হউক, গৃহীত হইলে তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ হিষ্টিরিয়া রোগের আক্রমণ উপস্থিত 

হইতৈছিল। আবার এপ ম্বকীয় ভাব প্রেরণাও তাহার পুর্ব নঞ্চিত মনোভাব 
বিশেষকে সহজেই উত্তেজিত করিয়া এরূপ আক্রমণকে বারংবার আহ্বানও 

করিতেছিল। তত্তিঞ বিশেষ বিশেষ আক্রমণোত্তর প্রলাগের কাল দীর্ঘব্যাপীও 

হইতেছিল। এই অবস্থায় তাহার অসঘিন্ মানসে যে সকল নিগৃঢ় মনোভাব 
পুর্ববাবধি অবরুদ্ধ ও তু্ণীভাবে থাকিয়া! পোষিত হুইয়। আসিতেছিল তাহ 

সম্প্রতি উত্তেজিত হওয়ায় তজ্জনিত আবেগ হইতে অন্রূপ বাহ্থ-কার্ধ্যসমূহও 
প্রকটিত হই'তছিল। ৪ 

এই হেতু দেখা যার গৌরাঙ্গ ঠিক এক প্রকার কাধ্য পুনঃ পুনঃ অঙুষ্ঠান 
করিতেছিলেন। অনসন্বন্ধ প্রলাপোক্তি তাহার পক্ষে সময়ে সময়ে অনিবার্ধা 

এবং তদীয় গৃঢ় উদ্দেস্ত ও সকলের নিকট প্রকটিত হইয়া পড়িতেছিপ। ঞ অথ? 
তিনি এইরূপ অবস্থ৷ লইয়! স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব এবং কৃষ্ণ ভক্তির গ্রচার 

কার্য কৌশল পূর্বক নিম্পাদনেও প্রবৃত ছিলেন। ফলন: এন্সপ কার্ধ্য করিতে 

[গয়। স্বীয় রোগ ধন্ধে মাননিক অনংযততা। বিস্বতি ও তন্গিবন্ধন স্ববচোবিরুদ্ধত] 

এবং স্বকৃত কাধ্যের পূর্বাপর সঙ্গতি রাহিত্য, এবং বিবিধ কৌশল ববলম্বন,-_ 

যেমন কোন কোন ব্যক্তিতে অলৌকিক শক্তির অন্িত্ব আরোপ করতঃ 
তাহার বছু গ্রশংসা করা, আবার ব্যক্তি বিশেষের প্রতি তাহার অজ্ঞাতদারে স্বীয় 

* এই গ্রন্থের ১৭ খণ্ডের উদ্বোধন এবং উতর ১/০ পৃঃ ইংরাজী নোট দেখুন! 



দম, ও ৮ম প, মন্তব্য ১৫৭: 

এন্দ্রালিক শক্তি প্রয়োগণ্ধারা মুগ্ধ কর, ইত্যাদি লক্ষণে প্রচুর পরিচয় 
পিয়াছিলেন, জন! যার়। 

গৌরাঙগের উল্লিখিত মানলিক দৌর্বল্যের বিবিধ অবস্থ| এবং তদনুরূপ তাহার 
কার্য বৈচিত্র্যের যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা আমর! এই পরিচ্ছেদ দ্বয়ের 
বিবৃতি পরম্পরা হইতে সংগ্রহ পূর্বক নিয়ে সংক্ষেপে ক্রমান্বয়ে প্রদর্শন 
করিতেছি। লেখক আশ। করেন, ইহাতে স্থানে স্থানে যে পুনরুল্লেখ অনিবাধ্য 

হইয়াছে তাহ! মাজ্জনীয় হইবে) বথা-- 

(ক) নীলাচলাভিমুখে গমন-প্রবৃত্ত গৌরাঙ্গ অদৈতের বাটাতে কিছু দন 
থাকিয়া একদিন সহল। কুমারহট্ে শ্বাসের বাটীতে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 

শ্রবা তাহাকে সহসা উপস্থিত দেখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং 

তাহার চরণ বক্ষে ধারণপূর্বক উচ্চৈঃশ্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন 

গৌরাঙ্গ শ্রবাদকে কোলে করিয়া তাহার ভঙ্গ 'প্রেমজলে' “সিক্ত” করিলেন। 

সম্ভব এই, অনেক দিনের পরে প্রিয়ভক্ত শ্রীবামকে তদবস্থ দেখি! আনন্দে 

গোরাঙ্গের অবতার-ভাব উত্তেজিত হইয়াছিলঃ তাহাতে তিনি মৃদু হিষ্টিরিয়া 

আক্রমণের বিষয়ীতৃত হইয়া শ্রীবাসকে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ ক্রন্দন 

করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে অন্য প্রিয়ভক্ত বাস্থছেব দত্ত তথায় 

আসিয়া গোরাঙ্গের চরণ ধরিয়! শ্রীবাপের ন্যায় উচ্চন্বরে ক্রন্দন করিতে 

লাগিলেন। তখন বাহ্থদেবকেও এরূপ দেখিয়া তাহাকেও গৌরাঙ্গ ক্রোড়ে 
লইয়া পূর্বববৎ বিশ্তর কান্দিয়াছিলেন। 

পাঠক! মনে করুন এখনও গৌঝাঙ্গের সেই মু আক্রমণের অবস্থ। 

চলিতেছিল। উহার কিন়ৎক্ষণ পরে তাহার এ রোগের প্রপাপাবন্থা উপস্থিত 

হয়। বৃন্দাবন দাস তাহার তাতৎকালিক মনোবিকারের কার্ধযাবলি যেরূপ বর্ণন। 

করিরাছেন, তাহ] নিয়ে অবিকল উদ্ধৃত হইল ।-_ 

“হেন সে গ্রতুর গ্রীতি দত্তের বিষয়। 

প্রভু বোলে “মি বাহুদেবের নিশ্চয় 8” 

আপনে শ্রাগৌরচন্্র বোলে বারবার। 

“এ শরীর বান্দেব দত্ের আমার ॥ 



১৫৮ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্থ । 

দত্ত আম। যথ। বেচে তথাই বিকাই। 
সত্য সত্য ইহাতে অন্তথ। কিছু নাই। 

বাস্থদেব দত্তের বাতান যার গায়। 
লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিব সদায় ॥ 

সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব মণ্ডল। 

এ দেহ আমার-বান্থদেবের কেবল ॥” 

পাঠক! গৌরাঙ্গের এই সমস্ত প্রণাপোক্তিতে তাহার ভক্ত বৈষবের মান 
বাড়ান এবং স্বীয্ন কার্নত অবতারত্বের পরচয় দেওয়া হইয়াছে কিন! তাহা 

(বিবেচনা করিবেনু। অজ্ঞ ভক্তমণ্ডলী কিন্তু এইরূপ গৌরাঙ্গ -বাক্য শুনিয়! 

জয়ধ্বনি কারয়াছল। 

ইহার পরে গোরাঙ্গ বাহ্থদেব ও তাহার ভ্রাত৷ রামাই পওতের বিশেষ 

গ্রধত্বে ও পেবান, তথ। সংকীর্তন এবং ভাগবত পাঠে কয়েকর্দিন বাহদেব গৃহে 

আনন্দোপভোগে কাটাইয়। (ছলেন। ইতিমধ্যে একা্দন স্বতঃ প্রবৃণ্ত হইয়া 
শ্রীবাসকে নিভৃতে লইয়া গিয়। ব্লিলেন,_-“তোমাকে কোথাও যাইতে দেখি না, 

তবে (কিরূপে কুলাও (অর্থাৎ সংনারের ব্যয় [নর্ধাহ কর) তাহ। আমাকে 

বল।, শ্বাস, “কোথাও আমার যাইতে ইচ্ছ। নাই” ইহ। জানাইলে গৌরাঙ্গ 

পুনরায় বললেন, (ইহাকে ডপধুযপর ভাব-প্রেরণ। বলে) "তোমার বু 
পরিবার কোথাও না গেলে কিসে চলবে? তাহার উত্তর শ্রবাদ বলিলেন,-_ 

'যাহা যাহার অদৃষ্টে থাকে তাহা তাহার হইবে । তখন গৌরাঙ্গ তাহাকে 

বলিলেন, “তবে সম্যান এহণ কর, ইহাতেও তিন অন্বীকৃত হইলেন। ইহা 

পরেও গৌরাঙ্গ বলিলেন, "তুমি বদি সন্ম্যান গ্রহণ করিবে ন। ও কাহা॥ দ্বারে 
ভিক্ষা করিতেও যাইবে ন। তবে তোমার পরিবার পোষণ কিরূপে হইবে, তাহ। 

বুঝ। যায় ন।” তখন শ্বাস ইহার প্রত্যুত্তর হাতে তিন তালি দিয়! দৃঢ় ভাবে 
বলিলেন,-কোথাও ন। গেলে যদি তিন দিন আহার ন! মিলে, উপবান করিস 

থাকিতে হয়, তবে আমি গলার কললী বান্ধি় গঙ্গায় প্রবেশ করিব।' পাঠক! 

ইহাতে প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গের উপার উক্ত উপযুপরি ভাৰ-প্রেরণার বাক] 

এ সময়ে শ্বাসের |চত্ে তাদুশ কাধ্যকারী হয় নাই। পক্ষান্তরে দেখ! যার, 

গৌরাঙ্গের প্রতি শ্বাসের তাদশ দৃচ ভদ্ষির পরিচায়ক বাক্যাবলি গৌরানের 



৭ম), ও ৮মপ, মন্তব্য ১৫৬ 

পরকীয় ভাব-প্রেরণারূপে অবতার-ভাবোদ্দীপনায় সগ্য কার্ধ্যকর হুইয়াছিল। 
কেন না, জান! যায় শ্রীবাসের শেষ উক্তির অব্যবহিত পরেই তিনি 

ভাবোত্তেজায় বশবর্তী হইয়] হুঙ্কার করতঃ হিষ্রিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত 
হইয়া পড়িপ়াছিলেন। 

পাঠক ইহ স্মরণ রাখিবেন সহসা হুঙ্কার হিষ্িরিয়। আক্রমণের গ্ষব্যর্থ প্রথম 
লক্ষণ। * এস্থলে গৌরাঙ্গের সেই আক্রমণই উপস্থিত হইয়াছিল । কেননা, 

দেখা যায় তাহার অল্পক্ষণ পরেই তাহার প্রলাপাবস্থা উপস্থিতের পরিচয় পাওয়। 

যাইতেছে । গৌরাঙ্গ এই অবস্থ। লাভ করিয়। ্বীয় অলদ্ধিন্ মানলে গুঢ়ভাবে 

নিহিত অবতার ভাবের উত্তেজনার ফলে তিনি যেরূপ তাৎকালিক স্বীয় বিকৃত 

মনের ভাবোচ্ছাদের অনুরূপ কার্ধ্য-টৈচিত্্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ। 

পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্ত লেখক মন্তব্যে পৃথকৃভাবে প্রকাশের প্রয়াশ 

না করিয! বৃন্বাবন দাসের বিশদ বর্ণনাই এস্থলে উদ্ধৃত করা শ্রেয়ফর বিবেচন! 
করিলেন। তদ্যথ! -- 

প্রত বোলে “কি বলিলি পপ্চিত শ্রীবাস। তোর কি অন্নের ছুঃথে হইৰ উপবাস ॥ 
যদি কদাচিত বা লক্মীও ভিক্ষা করে। তথাপিহ দারিদ্র নহিৰ তোর ঘরে ॥ 

আপনে ষে গীতাশান্ত্রে বলিয়া ছে মুঞ্ঞি। তাহে! কি শ্রাবাস! এবে পালরিলি তুঞ্চি ॥ 

যেষে জনে চিন্তে” মোরে অনন্ত হইয়!। তারে ভক্ষ্য দেও মুঞ্চি মাথার বহিয়। ॥ 

যেই মোরে চিন্তে”,নাহি যায় কারে দ্বারে । আপনে আদিয়া সর্ববসিদ্ধি মিলে তারে॥ 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ-মাপনে আইসে। তথাপিহ ন! চায় না লয় মোর দাসে। 
মোর স্ুদর্শনচক্রে রাখে মোর দাঁস। মহা প্রলয়েও ষার নাহিক বিনাশ॥ 

যে মোহোয় দ্াসেরও করায় স্মরণ। তাহারেও করে মুঞ্ি পোষণ পালন ॥ 

সেককের দান সে মোহোর প্রিয় বড়। অনায়াসে সে-ই সে মোহরে পায় দ় ॥ 

কোন্ চিন্ত! মোর দেবকের “ভক্ষয” করি। মুঞ্চি যার পোষ্ট আছো সকল উপরি ॥ 
স্থথে শ্রীনিবাস! তুমি বসি থাক ঘরে। আপনি আসিব সব তোমার ছয়ায়ে ॥ 

অদ্বৈতৈরে তোমারে আমার এই বর। “জরাগ্রস্ত নিব দোহার কলেবর” ॥ 

রাম পণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌরস্থন্দর। প্রভু বোলে শুন রাম আমার উত্তর | 
জোষ্ঠভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্থায়। সেবিবে ঈশ্বর বুদ্ধো আমার আজ্ঞায় ॥” 

* উদ্বোধন দেখ। 
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গৌরাঙ্গের এই উক্তি পরম্পরা অনুধাবন করিয়! দেখিলে তাহার 
বিকৃত-মনের কয়েকটী ভাবোদ্দীপনার কারধ্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাওয়া যায়। 

পাঠক | দেখুন, তিনি কিছুক্ষণ পূর্বে শ্বাস ভিক্ষা না করিয়াও কিরূপে 

বনু পরিবার প্রতিপালন করেন তাহা জানিবার জন্ত সমুৎস্থক হুইয়। তাহাকে 
ভিক্ষা! অথব! সন্নাণীস গ্রহণ করিতে বার বার বলিয়াছিলেন। তিনি কাহার 

ত্বারে ভিক্ষার্থ যাইতে সম্মত ন! হইয়৷ বলিয়াছিলেন, 'আমি তিন দিন উপযু?পরি 

উপবাস করিয়া দেখিব, পরে গলায় কলপী বাদ্ধিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব। 
তাহার এইরূপ অচল! বিষু-ভক্কি-স্থচক বাক্য প্রেরণারূপে গৌরাঙ্গের 
অবতারভাবোত্তেজনার পক্ষে যথেষ্ট হ্ইয়াছল। তিনি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের 

ভাবে আবিষ্ট, এমন কি, তিনি যে অভেদে গীতার কৃষ্ণ, এইভাব শ্রাবাঁস ও 

উপস্থিত ভক্তবুন্দের হৃদয়ে সত্যরূপে প্রত্যয় করাইবার প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। 
বস্তত্: বিজ্ঞান বুদ্ধি সহায়ে বিচার করিয়! দেখিলে প্রতীত হইবে, তিনি 

হিষ্টিরিয়ার এক মৃদু আক্রমণের বিষয়ীতৃত হইয়। উহার প্রলাপাবস্থায় শ্রীবাকে 

চিরদারিদ্র নিবারণের জন্য অদ্ভুত বরদান, তৎপরে রামাই পঞ্ডিতকে শান্তর- 
বহভূত এক উপদেশ-গ্রদান, এবং এ সঙ্গে স্বীয় তথা কথিত অবতারত্থ 
প্রকাশ করিতে হাস্তজনক উক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন । 

প্রথমে শ্রীবাসকে ধর দিবার কালে গৌরাঙ্গ আপনি গীতোক্ত কৃষ্ণভাবে 
ভাবিত হইয়া এবং উক্ত শ্রীবাসকে অজ্জুন রূপে ভাবিয়া লইয়া কেমন 

অনায়াসে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গ প্রণিধান করুন। 

ধথা--আমি-খয়ং পূর্বে পীতাশাস্ত্রে যাহ! বলিক্সাছি তাহ। কি তুমি ভুলিয়া 

গিয়াছ 1-_-"ষে সবল লোক অনন্তমন| হইয়া আমাকে চিস্ত। করে 

তাহার “ভক্ষ্ট/ আম মাথায় বহিয়। দিই। ( বস্তুতঃ গৌরাজ এস্কলে গীতার 

যে শ্লোক (৯ অ, ২২ শ্োঃ) ম্মরণ করিয়া এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন তাহার 

তাৎপধ্য এরূপ আদৌ নহে। মূলে আছে “ষোগক্ষেমং বহাম্যহম্” যোগ-অর্থে 

(শঙ্কর ও শ্রীধরের মতে ) অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাণ্চি এবং ক্ষেম-অর্থে প্রাপ্ত বিষয়ের 

রক্ষণ) অর্থাৎ শ্রকৃষ্ণ বলিয়াছেন--আমি এই উভয় কার্যের প্রাপক হই) 
আর গৌরাঙ্গ বলিলেন কি না,_-আমি “ভক্ষ্য বা “ভিক্ষা” মাথার বহিয়। দেই ।, 

ইছা ঝালয়াও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া আপনাকে ববিষুর মনে করিয়। প্রীবাপকে 
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পুনরায় বলিলেন, “আমাকে যে একমনে চিন্ত! করে তাহার সর্ববপিদ্ধি 

আপনি আপিয়া উপস্থিত হয়” । ইহা বলিয়াই আবার (বোধ হয় 
ভাগবতের কথা ম্মরণ করিয়া) ভাবিলেন,_- সর্বসিদ্ধি অর্থাৎ “ধশ্ম অর্থ 

কাম ও মোক্ষ' ইহা ত জ্ঞানী ও যোগীর়। পাইয়। থাকে, তবে আমার 
ভক্তদের আর বেশী কি হুইল? তখন তিনি বলিলেন,--“আমার দাগ 

মোক্ষান্ত সিদ্ধি চায় না, পাইলেও তাহা লয় না।* ইহ! বলিয়াই আবার 

* জ্ঞানবান্ ব্যক্তির! বলিয়। থাকেন, মনুযোর পরম পুরুধার্থ মোক্ষ, এবং তদর্থ জ্ঞন-যোগই 

নর্ববোৎকৃষ্ট সাধন, আর কর্ধ, উপাসন।--ভক্তি, কর্ধা-সন্্যাস, যোগ ইহছার। পরম্পর। সম্বন্ধে 

উহার পূর্ববকৃত্য ব। প্রয়োজণীর নহকারী নাধন। স্থলে 'তত্বমদি' “অহং ব্রহ্মন্মি' “ধত্র নাস্তৎ 

পশ্তি' প্রভৃতি মহাবাক্য আহরণ পূর্ববক ব।হুল্য বৈদিক বিচারের অবতারণ। ন। করিয়। কেবল 

সর্দবেপনিধৎ সার নুপ্রসিদ্ধ গীতাশাস্ত্র অবলম্বন করিলেই আমাদের উদ্দেগ্ত সিদ্ধির পক্ষে বথেই 

হইতে পাবে । দেখা যায়, মোক্ষাস্ত সর্ববিধ সাধনাই এ গীতা শাস্ত্রে অতি বিশদভাবে নক্কলিত 

হইয়ছে। বস্তুতঃ জীবের পরম পুরুষার্থ _ মোক্ষই এ শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় । গীতার 

ব্যাস দেব উহার উপক্রম হইতে উপসংহার পর্যন্ত এই তথ্যই শ্রাকৃষঃ ও অজ্জুনের প্রশ্নোত্তর ছলে 

সর্বপ্রকার অধিকারীর উপযোগী ও হদয়গ্রাহী করিল! প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এস্থলে 

মোক্ষ-প্রদায়ক জ্ঞান-বষর় ক কয়েকটা প্রমাণের নির্দেশ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। বথ|--গীত।- 

এঝ৷ ব্র।ঙ্মী স্থিতি: পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি। স্থিত্বাধ্যা মন্তকালে ২পি ব্রদ্নির্ব।ণমৃহতি॥৭২, রম 
শ্রদ্ধা বান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ মংযতেক্রিয়:। জ্ঞানং লব্ধ পরাং শীন্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 

ন হিজ্ঞানেন সনৃশং পবিআমিহ বিদ্যতে। তৎ স্বয়ং যোগসংসিন্ধং কালেনাক্মনি বিন্দতি ॥ ৬৮ 

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং ষেষাং নাশিতমাযসনঃ | তোধামাদিত্যবজ জ্ঞানং প্রকাশযপতি তৎপরং ॥ ১৬ 

তদ্ধদ্বয়স্তদাসআনস্তনিষ্টাত্তৎপরায়ণাঃ। গচ্ছন্তযপুনরাবৃত্বিং জ্ঞাননিধূরতকল্মবাঃ ॥ ১৭ 

বিদ্য।বিনয়দম্পন্নে ব্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ গণ্ডিতাঃ সমদূশিনঃ ॥ .৮ 

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গে। যেষাং সাম্যে স্িতং মনঃ। নির্দোষং ছি সমং ব্রঙ্গ তথ্মাদ ব্রহ্মণি তে স্থিতা:।১৯ 

যোইস্তঃ হ্খাস্তা রামস্তথাস্তর্জ্যোতিরেধ যঃ। দ যোগী ব্র্গনির্বণং ব্রদ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ 
লভস্তে ব্রহ্মনির্ব।ণমৃধষঃ ক্ষীণকল্মবাঃ। ছিন্নদ্বৈধ। যতাত্মানঃ সর্ববৃত/হতেরতাঃ ॥ ২৫, ৫ম, অ 

ভক্ত| মামঠিজ। নাতি যাবান্ যশ্ান্মি তত্বতঃ। ততে। মাং তত্বতো জঞাত্ব। বিশতে তদনস্তরম্ ॥ ৫৫ 

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্দ্যং সম্বাদমাবয়োঃ। জ্ঞান যজ্জেম তেনাহমি্ঃ স্তামিতি মে মতিঃ॥ ৭* 

( এই নকল গ্লোকের শাহ্বরভাষ্য ও শ্ামীকৃত টাকা দ্রষ্টব্য) ১৮শ অঃ। 

পরস্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতাবলম্বী ( যেমন, মাধব, বল্লভী প্রভৃতি ) লোকের। গীতায় 

হে যে টক্তি আপনাদের মতের অনুকুল মনে করেন, তাহাই গ্রহণ করেন, নতুবা জ্ঞান (অপরোক্ষ) 

২১ 
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তাহার আশঙ্কা হইল তবে তাহাকে (দাসকে ) পরকালে কে রক্ষা করিবে? 
তখন তিনি তাহার উপায় এইবূপ বলিলেন, 'আমার দাসকে হুদর্শনচক্র রক্ষা 

করে, যাহার বিনাশ মহ! গ্রলয়েও হয় না| কি চমতকার! পাঠক জানেন, 
মহাপ্রলয়ে যখন বিষুলোক ও বিষুঃর পর্যন্ত বিশ্গীনের দশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে 

তখন বিষ চক্রের বা বিষণ দাসের অস্তিত্বের সম্ভাবনা কোথায়? পরে গৌরাজ 

্বীয় দাঁসের কথা উল্লেগ মা করিঘা ক্ষান্ত থাকিতে না পারিস শ্রীবাসকে পুনরায় 

বলিলেন,---'এমন কি, আমার সেবকের যে দান তাহাকে ও আমি পোষণ পালন 

করি, সে আমার বড় প্রিয় ও আমি তাহার অনায়াস লভ্য। এতদূর বলার 

পরেও গৌরাঙ্গ পুনরায় সেবকের কথা মনে করিয়া বলিলেন, আমি যখন 

সকলের 'উপরে “পোরষ্টা” হইতেছি, তখন আমার সেবকের আর চিন্তা কি?” 

এইক্ধপ বলিয়া শ্রীবাসকে পুনরায় বলিলেন, শ্রীবাল ! তুমি ঘরে বসিয়া! থাক, 
সকল তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে । অতঃপর গোৌরাক্সের মনে সন্ত 1তঃ 

ও নির্ববীণ-যুক্তি বিষক্লিণী উক্তি সকলে সর্ববথ। উপেক্ষা প্রদশন করিয়! থাকেন। এস্থলে দেখ! যায়, 

গৌরাঙ্গ “মহা প্রভু'ও (শ্বীয় রোগধর্মে) আপনা তে গীতার কৃষ্তত্ব আরোপ করিয়াছেন অথচ গীতায় কুষের 

শ্রেরস্কর ও তত্ব কথা সমস্ত গ্রস্থণ না করিয়! কেবল কতক ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করতঃ স্বীর 

উদ্দিষ্ট ভক্তিমার্গের প্রাধান্ত স্থাপন করিবার জন্য তৎসমর্থক কোন কে।ন বৈষ্ণব সম্প্রদার বিশেষের 

নেতা ও আচার্যের মত সমাজে প্রচার করিয়! গিয়াছেন। তাই তিনি অসস্কোচে ইহা বলিতে 

সাহসী হইক়্াছিলেম যে, কৃফের ( অর্থাৎ নিজের ) দাসেরা মুক্তি চাহে ন, উহ! পাইলেও লয় ন!। 

তাৎপধ্য এই --গৌরাঙ্গ রূপ উক্তি দ্বার! নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ অপেক্ষ! হর্গতুল্য সাধুজ্যাদিরূপ বিশেষ 

বিশেষ যে ক্রমমুক্তি তাহাই উৎকৃষ্ট, এইরূপ জ্রান্তমত প্রচার করিয়াছেন । এইরূপ অধৌক্তিক, 

অনাধু মত কোন কোন অপ্রাটীন বৈষ্াবাগার্যযসম্মত হইলেও তাহ। সংশাস্ত্র বিরোধী, অর্থাৎ মোক্ষ- 
শাস্ত্রের আনর্থক্য-সাধক বিধায় সাধারণ সামাজিকগণের পক্ষে এহিক ও পারত্রিক যে ঘোরতর 

অনিষ্ট কলদারক, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এক্ষণে লেখকেয় বিবেচনায় বর্তমান যুগের হৃধী- 

বর্গের চিন্তনীয় বিষয় এই, বাহার! গৌরাঙগের উলিখিত বিকৃত ধর্মমতে আস্থ। স্থাপন করিয়! ধর্ণা- 

সাধন! অবলম্বনে জীবন উৎসর্গ করিয়। চলিতেছেন, এয়াপ বৈষব-সম্প্রদায়ের লোকের৷ 

(বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ ভক্তগণ ) যুক্তি ও শাস্ত্র প্রাণ পরম-পুরুষার্থ লাভে জগ্রসর হইতে ন| 

পারির। বফিত হইক্সাই আসিতেছেন। অতএব ইহ! বল! বাছলা যে, তাহাদিগের ধরূপ 

' ধর্দ-সাধন মার্গের ত্রষ্টাগার নিবারণার্থ সমাঞ্জ-নেতৃগণের ষখোচিভ উপান্গ উদ্ভাবন ও তাহ। কার্যে 

পর্জিপত করা পক্ষে অবিলম্বে বিশেষ যন্ববান্ হওয়। নিতান্ত আবহক। 
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এরূপ ভাবের উদগ্ হইয়াও থাকিবে যে, শ্রীধাস ও অন্ত ত অধুন! প্রাচীন 
হইয়াছেন, অত এব তাহার প্রদত্ত 'ভক্ষ)* ব তাহার] সার কত দিন ইহলোকে 
ভোগ করিবেন, সে জন্য তাহাপিগের জর! অপ্রাপ্তর একট। নুতন বর দেওয়! 

নিতাস্ত প্রয়োজন, ইহা ভাবিয়া তিনি বলিলেন, “বাস ও অদ্বৈত (শেষোক্ত 

তথায় তখন অগ্পাস্থত ) তোমাদের ছুই জনের জর! কখন হহুবে না। হহাতে 

প্রকারান্তরে তাহাদিগকে ভোগ সামর্থের সহিত অমর হইবার বর দেওয়! হইল । 

ইহার পরে শ্রধানের ত্রাত| রামাই পাগুঠকে ডাকিনা বলিলেন, “শুন শ্রীরাম! 

তুম আমার আজ্ঞায় তোমার জ্যে্ঠকে ঈ্খন বুদ্ধিতে নিয়ত সেবা করিবে। 

পাঠক | ইহা সম্ভব যে, শ্রুবাদের পূর্বোক্ত প্রবগ ভাবপ্রেরণ। হুইতে গোৌরাঙ্গের 
ভাব-পজ্ঘ (00291192119 ০৮ ৪200061008 ) উত্তেজিত হুহয়া উপযুযণপর 

একের পরে অন্ত লদ্ঘিন্ মানাদের অধীনতায় নিম্পন্ন হুইরাছিল? দেখ! যায় 

গোরাঙ্গের বাক্যের পরম্পর সাঙ্গত্য ও বিশ্বাসজনকত্ব মোটেই রক্ষিত হইতে পারে 

নাই। প্রলাপের অবস্থায় কি কখন সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা! হইতে পারে? 

আবার দেধুন,--গোৌরাঙ্গ যখন পাঁণহাটা গ্রামে ভক্ত রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে 

আসিয়া উপ]স্থত হইলেন। রাঘব তখন 'কৃষ্ণ কার্যে? নিযুক্ত ছিলেন, সহসা 

গোৌরাঙকে দেখিয়া প্রথমে ভূমিতে দণ্ডবৎ হুইয়! পড়িয়া পরে তাহার চরণ দৃঢ় 

রূপে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগলেন, গৌরাঙ্গ তদবস্থ রাঘবকে কোলে লই 

তাহার অঙ্গ নয়নের প্রেমানন জলে পিক্ত করিলেন। ইহার কলে রাধবের 
মনে এনপ বিস্ময় ও আনন্দ উপ্জিত হইল যে, তিনি কি করিবেন,তাহার ক্ফুরণ 

হইল না], (হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব শরীরে। 

কোন্ বিধি করিবেন তাহ। নাহি ক্ফুরে ॥) 

পাঠক ! এই কিংকর্তব্য-বিষুঢত্ব এবং বাঙ্নস্পতি রাহ্ত্য,বাহিক ও দৈহিক 

পেশী বিশেষের স্তস্তন অবস্থাকে 1হ্রিরিয়া বিশেষ রোগের ( ন9/০:০--0৮- 

1955 ) অনুষঙ্গ (বশেষ লক্ষণ। এ সময়ে রোগীর ভিতরে সংজ্ঞ। থাকলেও দৈহিক" 

কাধ করিবার ক্ষমত। সামগ়িক বিলুপ্ত হয়। গৌরাঙ্গের নহসা আগমনে রাখবের 

এরূপ অবস্থ। ঘটি্াঝিপ। গৌরাঙ্গ ইহ। বুঝিতে পারিয়। তৎপ্রতীকার উদ্দেশে 

রাঘধের প্রতি “শুভ দৃষ্টিপাত' করিয়া বণিলেন “আমি তোমার বাটীতে আনিয়। 

ও তোমাকে দেখিয়া সকল হুঃখ তুলিলাম, গঙ্গায় স্বান. করিলে যে আনন্ব হঈ, 
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সেই আনন্দ পাইলাম? পরে হাসিয়। আবার রাথখবকে বলিলেন 'রাঘব পণ্ডিত! 

যাও শীঘ্র কৃষ্ণের রন্ধন করগে”। পাঠক ! রাঁঘবের প্রতি গৌরাঙ্গের এই রুপাদৃষ্টি- 
পাত, পরে গ্রীতিপ্রদ বাক্য প্রয়োগ, তদনস্তর শীঘ্র রান্বিতে খাওয়ার প্রস্তাব 

স্বিবিধ-প্রেরণায় ( চ618080101) 07 06001066: 8052986101) ) উপধু নর কার্ধ্যই 

করিয়াছিল। দর্থাৎ রাঘবের পূর্ব্বোক্ত জড়'ভাঁব তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া 

হঠাৎ ভাবাস্তর উপস্থিত (10159:690) হইল, তখন তিনি আনন্দের সহিত 

রাষ্িতেও গেলেন। (*আজ্ঞ! পাই শ্রারাঘব পরম সম্তোষে । 

চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেম রসে ॥: 

পাঠক! এখানে প্রেমরসে' শের অর্থ গৃঢ়, অর্থাৎ সহজবোধা নহে ঃ 

কেনন|! “পরম সম্তোষের সহিত “প্রেমরসে”। ইহা বুঝিতে হইলে রাঘব 

ভাবাবিঞ্ট অবস্থায়ই রান্ধিতে গিয়াছিলেন, ইহ! সিন্ধান্ত করিতে হয়। দেখাও 

ধায়, রাখবের মনে যত প্রকার রা্ধিতে ইচ্ছ! হইল তিনি তত প্রক!র রান্ধিয়াই 

ফেলিলেন ।-_ ( চিত্ত বৃত্তি যতেক মানস আপনার । 

সেইরূপ পাক বিপ্র করিলা অপার ॥) 

শাক গ্রতুর প্রিয় জানিয়া রাঘব বহুপ্রকার শাকের ব্যঞন রাদ্দিয়াছিলেন। 

গৌরাঙ্গ তৎপরে নিত্যানন্দ প্রভৃতি আধ্বর্গ লইয়া ভোজন করিতে গেলেন। 

রদ্ধনের অতি প্রশংসা করা তাহার অভ্যানই ছিলঃ তদনুরূপ সকল ব্যঞ্জনের 

প্রশংদ! করিয়। শেষে বিশেষ করিয়া শাকের অত্যন্ত গ্রশংস| করিলেন। ইহাও 

তাহার রোগ-ধন্ম ।--প্প্রভু বোলে 'রাঘবের কি সুন্দর পাক। 

এমত কোথায় আমি নাহি খাই শাক? ॥* 

ভোজনাস্তে গৌরাঙ্গ যেমন বিশ্রামের জন্য বদিলেন, অমনি তথায় ভক্তরা 

আদিয়া জুটিলেন। তন্মধ্যে গদাধর নামা এক প্রিয় তক্তের মাথায় গৌরাঙ্গ 

আপনার প1 তুলিয়! দিলেন। পাঠক লক্ষা করিতেছেন গৌরাঙ্জের এট আচরণ 
ব্যবহার-সঙ্গত ব| ঠিক একরূপ কিনা? ভক্বিশেষের মাথার উপরে সস! 

প1 তুলিয়া দেওয়া তাহার অবতার ভাবোদ্দীপনার একটী বাহ চিহ্ন বিশেষ। 

গৌরাঙ্গ পানিহ্থাটী গ্রামে রাখবের বাটাতে তথাকার বৈষ্ণবগণের সহিত 

মিলিত হইয়া এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি স্বতঃ 
(প্ররিত (৪9/০*৪০£৫০৪6০] ) হুইয়। রাঘব পগ্ডিতকে নিভৃতে লইয়া গির। 



২য় খ,ণম ও ৮ম, মন্তব্য ১৬৫ 

নিত্যানন্দ সম্বন্ধে নিজের গু অভিমত যেরূপ দুঁ়তার সহিত তাহার নিকট 

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকেরা অবগত হইয়াছেন । ওতীহাতে ও 
নিত্য।ননে কোন ভেদ নাই, নিত্যানন্দ যাহ! করান তিনি তা করেন, মহা- 

যোগেশ্বর হইতে যাহ। পাওয়। দর্লভ,তাহ। নিত্যানন্দ হইতে পাও সুলভ ইত্যাদি! 

অতি সত্য বলিয়া রাঘবকে গোপনে জানাইয়াছিলেন। বাস্তবিক এ লকল 

কি তবে 'অতি সত্য? তিনি চিরকালই “ম্বতন্ত্, কাহার কথাধ চাণিত হইতেন 

না, অথ এস্থলে রাঘবকে এপ বলিলেন কেন? তাৎপর্ধয এই বোধহম্, ইহাতে 
গৌরাঙ্গের নিগৃঢ় অভিনদ্ধি নিহিত ছিল। সম্ভবতঃ তাহার অসগ্ধিন্ মানসে যেস্ছীয় 
কুষ্ণাবতারত্ব ও একমাত্র কষে ভক্তিন্টারধন্ম যাহাতে প্রসারিত হয়, তাহ! সর্বদা, 

গুঢ়ভাবে পুর্ব হইতে পোধিত হইতেছিল এবং কাহার দ্বার! চেকার্ধয সিদ্ধ হইবে 

ইহারই চিন্তায় তিনি সতত নিরত ছিলেন। প্রণীত হয়, গৌরাঙ্গ এস্থলে 
নিত্য।'নন্দকে স্ীক়্ প্রতিনিধি খাড়া করিয়। রাঘব পণ্ডিতের দ্বারা কথিত আরভ- 

প্রায়ানুরূপ কার্ধ্য ভবিষ্যতে যে করাইয়া লইবেন, সেই সন্কল্পে প্রণোদিত হইয়] 

রাঘবকে তাছা তত গোপনে ব্যক্ত করা আবশ্তক মনে করিয়াছিলেন। আর,ইতি- 

পূর্বে শ্রবাণকে স্বীয় অবতারত্ব জানাইয়া শেষে রামাই পত্ডিতকে ঈশ্বর বোধে 
তাহার সতত সেবা করিতে আজ্ঞ। করেন। * অতএব বুঝিতে হইবে রাঘবের 

__ * এই জোষ্টকে কনিষ্টের ঈশ্বর বোধ কয়ায প্রসিদ্ধ শান্ত বহিতৃত ও অবধারপ-তঙ্গ দৌষ ঘটে, 
কেন ন। মনু বলিয়াছেন, “জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবে এবং কনিষ্ঠ 

দ্রাতৃগণ ধর্ঘমতঃ জোট ভ্রতাকে পিতৃবৎ ভক্তি করিবে ।”** কৈ ঈদ্রবৎ ৩ বলেন নাই 6 গীতাকা3ও 

জেঃ্ঠ ভ্রা্তাকে ঈশ্বর স্বরূপ বুঝতে উপদেশ করেন নাই। তিনি কৃষ্ণমুখে অঞ্জুনকে বলিয়াছেন, 
ঈশ্বর সর্ধভূতের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন, + তুমি তাহার সর্ধ্তাবে শরণাপন্ন হও, কেনন। 

তাহার প্রসদে তুমি পরমপদ লাঁত করিবে। 

ক * পিত্রে বগালয়েৎ পুত্রান্ জোঠোত্রাতৃন্ যবীয়সঃ। 

পুত্রবচ্চাপি বর্তেরন্ জ্যেষ্ঠে ্ াতরি ধর্্মতং॥ ১০৮ গ্লোক *ম অধ্যায়। 

1 ঈখবরঃ সর্ধবভূতান।ং হৃদ্দেশেইর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ববভৃতানি যন্ত্রাঙ্নঢনি মায় ॥৬১ 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শাগ্ডিং স্থানং গ্রান্স্যসি শাস্বতম্ 1৬২. 
২৮শ অঃ। 

আর, দেশাচারেও জ্যেষ্ঠটকে যখোচিত সম্মান এবং আহ্বগত্য প্রদর্শন ব্যতীত কখনও কেহ 

ঈশ্বর মনে করে ন|| গৌরাঙ্গ -সম্প্রদায়-মধ্যেও এ যাবৎ জোঃ্টকে “মহা প্রতুর? উক্ত উপদেশানুসারে 
ফাঁহাকেও ঈশ্বর যৌধে সেবাঁপর হইতে দেখ! যায় মা । 



১৬৬ গৌরাঙগলীলা-রহম্য । 

সহিত গৌরাজের রহস্যালাপ (রোগধন্মে) অবিশ্থাস্ত গ্রলাপোক্তি ত ছিলই, তাহার 

সঙ্গে স্বীয় অবতাবত্ব ও ভর্ক্ত-প্রচাপ কার্ষের অভিসন্ধও বিমিশ্রিত হুইয়াছিল। 
গৌরাঙ্গ অধুন! গৌড় বেশ ছাড়িয়! উৎকলে যাইতেছেন, স্থতরাং গৌড়ে যাহাতে 

তাহার অবতারত্ব এবং কৃষ্ণ ব। নিজের প্রতি দৃ? ভক্তির ভাব জাগরিত ও প্রচা- 

রিত হইতে থাকে তাহার এই মনোগত নিগৃঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির ইচ্ছা! তাহার 
মনে উদ্দিত হওয়া হুদস্তব হুইয়াছিল, ইহা৷ নহঞ্জেই মনে করা যাইতে পারে। 

ইহার পরে গৌরাঞ্জ সপার্ধদ বরাহ নগরে এক ব্রাক্ষণের বাটীতে উপনীত 
হইলেন। তখন কত বেপ। তাহ। বৃন্দাবন দাস বণেন নাই, সম্ভবতঃ বৈকাল 

বেল।। সে সময়ে এ ব্রাঙ্ষণ (গৌরাদের পূর্ববপাঁরঠিত নহে) ভাগবত পাঠ করিতে- 

ছিলেন। গৌগাঙ্গ উহ! শুনিয়। বিশেষ ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ হিষ্টিরিয়্ার আক্রমণের 
বিষম়্ীভূত হহলেন। জান। যায়, এ আক্রমণের অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ীও 

হইয়াছল। পরস্ধ গেঞার্জের এহ তথাকথিত বিষুঃভক্তির বিকারের অবস্থা 

যেন্ূপ বিচিত্রভাবে প্রকটিত হইম্নাছিল তাহ। পাঠকগণের হ্বদয়ঙ্গম করাহবার 

জন্ত। মন্তব্য আকারে প্রকাশ কর। অপেক্ষা এনস্থলে বৃন্দাবন দাসের তাদৃশ বিশদ 

উদ্জিই যথাযথ উদ্ধত করাই শ্রেরস্কর বোধ হইল ।-- 

"বোল বোল বোলে গ্রভু বৈকুণ্ঠের রায়। 

হুঙ্কার গর্জন প্রত করেন সদায় ॥ 

সেই বিপ্র পড়ে পরমানন্দে মগ্ন হৈয়!। 

প্রতৃও "করেন নৃত্য বাছু পসারিয়া॥ 
ভক্তের মহিম। শ্লোক শুনিতে শুনিতে । 

পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃ.থবীতে ॥ 

হেন সে করেন প্রতু প্রেমের প্রকাশ। 

আছাড় দেখিতে সর্বলোকে পাস ভ্রাস। 

এই মত রাত্রি তিন গ্রহন অবধি। 

ভাগবত শুনিয়। নাচিল। গুণনিধি ॥ 

এস্লে পাঙ$কগণের জানিতে উত্স্থক্য হইতে পারে, এক অপারচিত ব্রাঙ্ছণ 

. ধাটাতে অতিথির্ূপে উপস্থিত হইয়৷ গৌরাগগের ভাগবত শ্রবণমাত্রে কেন এত 
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প্রেম প্রকাশ ব! ভক্তির প্রগাঢ়-বিকার উপস্থিত হইয়াছিল এবং কি জন্তই বা 

এই অবস্থা এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল? 

বাস্তবিক সে ওংস্থক্য পরিভৃপ্ির অন্ত লেখককে অধিক প্রয্বাস পাইতে 

হইবে না। গৌরাঙ্জের এ সময়ে পরকীয় ভাবগ্রণ-প্রবণতা এত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল যে, ব্রাদ্ষণের সভক্তি ভাগবতপাঠ শ্রবমাত্রেই তীহার মনে 

কষ প্রেমের ভাব উদৃক্ক হইয়া উঠায় তিনি আরও এ ভাগবত পাঠ শুনিতে বগা 

ফরিয়! এ ব্রা্ষণকে আরও অধিক পড়িতে উৎসাহ দিম্নাছিলেন। ব্রাহ্মণ তখন 

গৌরাঙ্জের কোনরূপ অস্বাভাবিক মনোভাবের অবস্থ। (আবেশ) কিছুমাত্র বুঝিতে 

না পারিয়। ক্রমাগণ্ড অধিকতর উৎদাহ সহকারে আরও ভাগবত পড়িতে লাগি- 

লেন। এদিকে ইহার ফলে গৌরাঙ্গের এ তাবোব্রেজনা ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত এবং 

তরিবন্ধন দীর্ঘকাল এ ভাব জাগরুক থাকায় উহার আবেগতৃস্কার, নৃত্য ও ভয়াবহ 

আছাড় কাছাড় খাওয়ারূপ বাহ্লক্ষণে পরিণমিত হইল; এবং যাবৎ প্রাকৃতিক 

নিয়মে পৈশিক শ্রাস্তি উপস্থিত ন। হইল তাবৎকাল এ আছাড় কাছাড় ও নৃতা 
' আর থামিল না! ইহ! অনুমেয় যে, ত্রাক্ষণ গৌরাঙ্গের এরূপ বীভৎস ভাব-গতিক 

দেখিয়! হয়ত কিছু পূর্বেই ভাগবত পাঠ বন্ধ করিয়! অবাক্ হইয়া বলিয়াছিলেন। 

পরে গৌরাঙের বাহা উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ এ তথাকথিত ভক্তিবিকার-_ 

ভূতোন্নাদদের আক্রমণ, উপশমিত হুইয়! সংক্ঞালাভ ঘটিলে তিনি স্থির হুইয়া* 

বদিলেন এবং তখন ব্রাহ্গণকে সন্তৌোষের সহিত আলিঙ্গন করিবার অবসর 

পাইপেন। পাঠক! ইহ! অবশ্ট গৌরাজের হিষ্রিরিয়ার আক্রমণোত্ধর গ্রলাপের 
অবস্থা, তাই তিনি এক্ষণে ব্রাঙ্ষণকে বলিলেন «কাহারও মুখে এমন ভাগবত 

পড়িতে কথন শুনি নাই। অতএব তোমার নাম ভাগবতাচাধ্য হইল। তুমি 

ভাগবত পাঠ ভিন্ন আর কোন কাধ্য করিও না” 

নুধী পাঠক! গৌরাঙ্গ এই অপরিচিত ব্রাহ্মণের বাটীতে অভ্যাগতমান্ধ রূপে 
আসিয়। বহুকাপ ধাবং আবিষই ভাবের লক্ষণ-যুক্ত থাকিবার পরে এ ব্রাহ্মণকে 

সন্তোষের সহিত আলিঙ্গন, তৎপরে ভাগবৎ পাঠের অতি প্রশংসা করত 

উপযাচক হইয়] তাহাকে এরূপ উপাধি ও উপদেশ দান ইত্যাদি তদীয় গ্রলাপেরঃ 

কাধ্য ভিন্ন আর কি হইতে পাবে? 

ইহা পরে আবার জান! যার, গৌরাঙ্গ বরাহনগর হইতে জগগ্লাথ-যাত। 
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করেন, পথে গঙ্গার ধারে খামে গ্রামে ভক্তগণের বাটাতে রহিয়া রহিয়! 

নীলাচলে উপনীত হুইয়াছিলেন। ইহাতে স্থদস্তব এই যে, এ যাআয় তিনি পূর্ব 

বারের মত অন্চর বর্গকে পশ্চাৎ ফেলিয়া ভ্রতগমনে পথ চলেন নাই এবং 

দুর হইতে জগন্নাথ মন্দিরের চুড়ায্ বাৎ“গোপালের সহাশ্ত মুঠি দেখিয়াও 

ুঙ্ছিত হইয়! পড়েন নাই। তৎপক্ষে কারণ এই, এবার গৌরাঙ্গের প্রথম 

পগন্নাথ দর্শনের যে উত্ক্। ও বলবতী স্পৃহ! তাহা ছিলনা) সেজন্ত তাহার 
( রোগ ধরে) পূর্ব দ্রুত গমন অথব। জগন্নাথ মন্দির চুড়ায় অবাস্তব বাল- 

গোপাল মৃঠ্ঠি দর্শন ও তজ্জঞনিত মৃচ্ছাও (হিষ্টিরিয়ার অন্তত্ম আক্রমণ লক্ষণ ) 
উপাস্থত হয় নাই। প্রত্যু্তঃ এ যাত্রার তিনি বিভিন্ন ভাবাবেশের বশতাপন্ন থাকা 

বিধায় নিম্কের অবতারত্ব ও বিষুঃভক্তির মাহাত্মা নান| ভাবে প্রচার করিতে 
করিতে পথের মধ্যে স্থানে স্থানে ভক্তের বাটাতে থাকিয়া মসিয়াছিলেন। 

নীলাচণে উপনীত হইলেও দে ভাবাবেশ তাহাকে ছাড়ে নাই। সেগ্নন্ত খা 

যায় গৌরাঙ্গ পুগীতে প্রত্যাগত হইচ] নিজের তথাকাঁর পুর্ব পারিষদগণ 

লইয়া [নরস্তর বিভিন্ন ভাবাবেশে নৃত্য ও কীর্তন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,__ 

এনরস্তর হৃতাগীত আনন্দ আবেশ । 

গ্রবাশেন গোৌনচন্দ্র দেখে সর্ব দেশ॥ 

কখনে। নাঠেন জগন্নাথে ॥ সম্মুখে । 

তলার্ধেকে বাহ নাহ নিজানন : থে। 

কথনো নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে। 

কখনে। নাচেন মহা প্রভু সিদ্কুতীরে ॥ 
এই মত নিরস্ত্র প্রেমের বিলান। 

তিলার্ধেকে। অন্ত কর্ম নাহিক প্রকাশ।॥” 

প.ঠক! ইহাকে হিষ্রিরিয়ার একপ্রকার অবস্থ;-বিশেষ বলে , 961৪ 
10056671008 )। এরূপ অবস্থ| রোগীতে অনেকদিন ব্যাপিয়। থাকিতে পাবে। 
গৌরাঙ্গের এ সময়ে তাহাই ঘটিয়াছিল । তিনি 2 অবস্থা লইন্গা পুবীতে 
গ্রত্াগত হন, পরে এ মবস্থ। আরও কতক কালবিগ্যমাঁন ছিল। সেজন্ত দেখা 
যায় জগম্নাথ মন্দিরের কপাট খুললেই তিনি জগস্জ।থ দন করিতেন এবং তথায় 
প্রচুর ক্রন্দন করিতেন।- 
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(জগন্নাথ দেখিতে ষে প্রকাশেন প্রেম। 

অ্বকথ্য অতুত গঙ্গাধারা বহে যেন॥) 

উৎ্কলের লোক ইহ! দেখিয়া বিস্মিত এবং (বুন্দাঁবনদাসের কথায় বলিলে) শোক 

ছুঃখ ভূলিয়াছিল। এই সময়ে গৌরাঙ্গের নীলাচলে পুনরাগমন শুনিয়া! কটকের 

রাজা প্রতাপ রুদ্র স্তাহাকে দেখিতে পুরীতে আসিয়াছিলেন। ইতি পূর্বে তিনি 

তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই, গৌরাজের পারিষদগণও তাহাকে (রাজ স্থতবাং 

বিষয়ী ভাবিয়। ) গৌরাঙ্গের সহিত পরিচিত করিয়া দিতে সাহসী হন নাই, 

তাহাদের পরামর্শ অনুসারে একদিন গৌরাঙ্গের হিষ্রিরিয়ার আক্রমণকালে 

অন্তরালে থাঁকিয়। তাঁহার দুই হাত তুলিয়া অদ্ভুত নৃতা, অবিরত চক্ষের জঙল 

প্রবাহিত, মুখের লালা ও নানিকার জ্রাবে ধূলামাখা-দেহ সি, মধো মধ্ো 

আছাড় খাওয়া দেখিয়া এবং ঘোর ন্বঙ্ক।র রব শুনিয়। কর্ণে হাত দিয়। বিস্মিত 

হইয়াছিলেন। পরে গৌরাঙ্গের 'বাহা' হইলে তাহার অলক্ষিতে রাঁজা তথা হইতে 
বাপায় চলিয়া গেলেন। পরে যাইতে যাইতে গৌরাঙ্গের কষ্ণভাব সম্বন্ধে তাহার 

কিছু সনেহ জন্মিয়াছিল। তাহ কাহাঁকে বলেন নাই । রাত্রিকালে স্বপ্রে দেখিলেন, 

--জগরাথের সম্মুখে গিয়া তিনি দেখিতেছেন 'তীঙ্ছার অঙ্গ ধূলাময়, চক্ষে জলধারা! 

প্রবাহিত, মুখ হইতে লাল! বাহির হইয়া দেহ ভিঙ্জিয়াছে এবং নাসিক হইতে 

অনবরত জল পড়িতেছে। পরে সেই অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছ! করিঙে জগন্নাথ 

দেব বলিলেন, “এ ত তোমার না জুয়ায় (যুক্তিযুক্ত নহে )। কেননা তোমার 

অঙ্গ উত্তষ চন্দন কর্পূর কুঞ্কুম কস্তরী গন্ধে লেপিত, আর আমার শরীর দেখ 
ধূলা-লালাময়? অতএব আমার শরীর তোমার স্পর্শ করার যোগ্য নহে। আজ 

আমি যখন নাচিতেছিলাম তখন তৃমি গিয়াঁছিলে, তখন আমাকে ধূলা লাল 

মাথা দেখিয়। ঘ্বণা করিয়াছিলে। ইহ! বলিয়। ভূতোর প্রতি চাহিয়। 

হানিতে লাগিলেন । সেইক্ষণে রাজা দেখেন সেই পিংহাসনে চৈতগ্ত 
গোসাঞ্ি স্বয়ং বসিগ্না আছেন, সেই মত সকল অঙ্গ ধূলাময়, তিনি রাজারে 

হাসিয়। বলিলেন “তুমি যখন আমাকে মনে ঘ্বণ! করিয়! চলিয়! গিয়াছ তখন 

আর আমাকে কি জন্ত স্পর্শ করিবে? ইহার কিছুক্ষণ পরে রাজার নিদ্রা 
ছইলে তিনি ক্রচ্দন করিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন।_. 

২ * 



১৭০ গোঁরান্নলীল। 

“মহা! অপরাধী মুগ পাপী ছুরাচার। 
না জানিনু চৈতন্ত ঈশ্বর অবতার ॥, | 

এইরূপ নিজ অপরাধ স্বীকারে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ইহার পরে 
গৌরাঙ্গকে দেখিবার জন্ত অত্যন্ত উত্কঠ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই 
স্তাহাকে দেখা করাইয়া দিতে পারে নাই। দৈবাৎ একদিন গৌরাঙ্গ 
পারিষদগণের সহিত এক ফুলের বাগানে বনিয়৷ আছেন, প্রতাপ সেই সময়ে 
একাকী তাহার সম্মুখে গিয়া ভূতলে লম্ঘমান হইয়া পড়িলেন। তখন তাহার 
অশ্রু, কম্প ও পুলকের অস্ত ছিল না, তিনি যুচ্ছিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস 
বলিয়াছেন “আনন মুগ্ছিত হইলেন সেই ঠাই” । ইহ! খুব দস্তব বটে,_-কেনন। 
ম্পৃহণীয় বস্তর প্রা্ির জন্য অত্যন্ত উৎক থাকিলে তাহার লাভে অত্যন্ত আনন 

হয়, ইহার ফলে তাহার মুচ্ছা ঘটে। বস্ততঃ রাজার এই কারণে এই দময়ে 

এক হিষ্টিরিয়। আক্রমণ উপস্থিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ নিঙ্জে তৃকজভোগী, 
দেখিব। মাত্র বাাঁপারট। কি তাহা বুঝিয়া লইলেন, পরে «উঠ' বলিয়া রাজার গায়ে 
হাত দিলেন, ইহার ফলে তীহাঁর চেতন! হইল,_-নসর্থাৎ মৃচ্ছাভঙ্গ হইয়া তৎপরের 

অসমাক্ সংজ্ঞার অবস্থা__( প্রলাপের) উপনীত হইল। তখন তিনি গৌরাঙ্গের 

চরণ ধরিয়া রান্দিতে লাগিলেন এবং ত্রাহি জাহি করিয়। আত্ম অপরাধ জনিত 

মহাপাপ সঙ্ঘটন হেতু কৃপাভিক্ষা করত তাহাকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে তীহার 
বহুবিধ স্তবস্তরতি করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ ইহাতে এতট। তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, 

তাহার ফলে তিনি হিষ্টিরিয়ার এক আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, 

তদনভ্র বাহা হইলে তিনি'রাজাকে ত্বকীয় অভিসন্ধি নাধন কল্পে বরদান এবং 

তৎসহ অন্যরূপ প্রলাপোক্তিও করিয়াছিলেন। যথ!-- 

প্রভু বোলে “কৃষ্ণ ভক্তি হউক তোমার কৃষ্ণ কার্য বিনে তুমি না করিহ আর॥ 

নিরস্তর গিয়| কর কৃষণ সক্কীর্তন। তোমার রক্ষিতা বিষুচক্র সুদর্শন ॥ 

তুমি সর্ব সার্বভৌম, আর রামানন্দ রাঁয়। তিনের নিমিত্ত মু আইমু হেথায়। 
সবে একখানি বাক্য করিব! আমার । মোরে না করিব! কতু কোথাও প্রচার ॥ 

এ সে নহে কআমারে প্রচার কর তুমি। তবে হেথ! ছাড়ি সত্য চপি যাও আমি ৪৮ 
প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গের এতাদৃশ প্রা কথনের দ্বার! তাহার অসন্থিন্ মানসে 

ইতিপূর্বে ষে ভাবসজ্ঘ উত্তেঞ্জিত হইয়া! গৃঢ়ভাবে নিরুত্ধ ছিল তাহা এই সময়ে 
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প্রকাশ হইয়। পড়ি! পাঠক কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, গৌরাজ প্রতাপের 
“কাকৃতি ও স্তবে' সন্তষ্ঠ হইয়। তাহাকে না হয় কষে ভাক্ত ছডক বলয়া বর 

দিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সেওন্ত তাহাকে 
নিরস্তর আর কোন কার্য না করিয়া কৃষ্ণ সংঙ্কীর্তন করতে বলিলেন।' 

ইহা বলিমাই আবার মনে হইল প্রতাপ যে রাজা, তাহাকে যুদ্ধ বিগ্রহ 

করিয়া! রাজ্য রক্ষা কর। প্রয়োজন হইতে পারে, তখন অমনি বগিলেন, 

“হর্ন বা বিষুচক্র তোমার রক্ষক হুইবে। ইহা বলিয়াই হয়ত তাছার মনে 

হইল-_বিষুচক্রের কথ|ট। হঠাৎ বলিয়। ফেলিলাম তবে ত প্রত।প আমাকে 
বিষ্ণুর অবতার বণিয়া সর্বত্র প্রচার করিবে। বাস্তবিক ইহা তাহার 
আত্তরিক ইচ্ছ। হইলেও কৌশলী গৌরাঙ্গ সে ভাৰ তখন ভাগ পূর্বক গোপন 

করিয়া তাহাকে সেরূপ করিতে নিবারণ কারয়। |দলেন, এবং বাপকের ম৩ও 
গ্রতাপকে ভয় দেখাইয়া বপিলেন-_-'তুমি ধদি আমার এ বাক্য নারাখ তবে 

আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব | পাঠক! এক্ষণে গৌরাঙ্গ প্রতাপকে 

স্বীয় ভক্ত ও গ্রচারকের উপযুক্ত পাত্র হইবে, ইহা অবধারণ করিয়া মন খু[লয়। 
বলিলেন,--'তুমি ও রামানন্দ এবং সর্বভৌম (ইনি বোধ হয় এখনও গোরাজের 

পূর্ণ মাত্রা ভক্ত হইতে বাকি রহিয়াছিলেন) এই ভিন জনের জন্ট 
আমার নীলাচলে পুনরায় আপ, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, গোরাঙ্গ 

ডহাদিগকে ভাবী অন্তরজ-তক্ত ও পুরী অঞ্চলে গ্রচারক কারবার জন্ত মনোমধ্যে 
যে গৃঢ় উদ্দেশ্ত পোষণ করিয়া আমতেছিলেন তাহ। সম্প্রতি প্রকাশ করার 

তাদৃশ প্রয়োজন না থাকিলেও, কিংবা অগ্রাপার্গক হইলেও এই সময়ে তদ্বারা 

স্বীয় অনস্বিন্ মনের কষ্টপে।ধিত ভাব।বেগ বাভার লাঘব করিয়া(ছলেন। পক্গস্তরে 

ভাবপ্রবণ প্রতাপ রুদ্র প্রথমতঃ গৌরাঙ্গের অপূর্ব অবতারত্ব এবং পশ্চ।ৎ 

নীলাচলে পুনরাগমন করিয়৷ যেরূপ লীলা প্রকাশ কারতেছিলেন তাহা লোক মুখে 

শুনিয়! তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পুরীতে আগমন করেন, [বস্ক নিজে [বা বলয় 

তদীম অস্তরজ্গগণের পরামশানূসারে গৌরাঙ্গের এক ঘোরতর হিষ্ি য়া আক্রমণ- 

কাঁলে (তনি আড়াল হই তাহার অত নৃত্য ক্রন্দন (ও লালা ও ধুলাময় অঙ) 
দর্শন করেন এই দর্শন-রূপ পরকান্ন ভাব প্রেরণায় তিনি বিন্মত ও মুগ্ধ 
হুইয়া'গৌরাজের প্রক্কৃতিস্থ হইবার পুর্ব্বেই তথ| হইতে 'অলক্ষিতৈ চলিয়া যান। 



৯৬ 

১৭২ পু গৌরাঙ্গলীল। 

পথে যাইতে যাইতে গৌরাঙ্গের অবতারত্ব বিষয়ে তাঁহার মনে সংশয় ও 
কিছু! ঘুণারও . উদয় হয়, তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত না বরিয়৷ বাসায় 

গিয়া ধা কালে নিদ্রা যান। শ্বপ্নযৌগে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি 
গৌরাঙ্গকে জগমাথ হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এ স্বপ্দৃষ্ট 
ব্যাপার অলীক হইলেও সম্যক্ সত্য ভাবিয়৷ তাহাকে দৃঢ়বিশ্বাম করতঃ 
ঠিক স্বায় জাগ্রত কালীন ন্বর্কৃুত অপকাধ্য বোধে তজ্জন্ত অনুতাপ ও বহু ক্রন্দন 

করিয়াছিলেন । ইহার পরে প্রতাপের গৌরাঞ্গকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকন্তিত 

ও আগ্রহা।ঘত হওয়াই সম্ভব। সেজন্য তিনি একদিন একাই পহস। তাহাকে 

পুনরায় দর্শন করিয়। আশাতীত বস্ত প্রাপ্ত ও তজ্দনিত অত্যন্ত আনন্দে হিষ্টিরিয়ায় 

এক আক্রমণের বিষয়ীভৃত হুইয়া তাহার পদতলে পড়িয়া! যান । তৎ্পরে গৌরাঙ্গ 

তাহার অঙ্গে তথাকথিত বিষ্ু-ভর্তির চিহ্ন দর্শনে সন্ত হইয়া তাহার 

গা স্পর্শ করিয়া “উঠ “উঠ বলিয়াছিলেন। তাহার এই স্পর্শ ও শবরূপ 

তাবগ্রেরণার প্রভাবে রাজার ঠতন্তলাভ হুইল, তখন তিনি চৈতন্তের প1 ধৰিয়! 

তাহাকে ঈশ্বর বিশ্বাসে বহুক্রন্দন ও স্তবস্ততি এবং কাকুর্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। 
ইহ! অবশ্য তাহার প্রলাপের অবস্থার কৃত্য হইলেও উহ্বাই গৌরাঙ্গের কল্পিত 

অবতার-ভাবোত্েজনার পক্ষে ষথেষ্ হইয়াছিল, যাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ 

সামগ্িক হিষ্টিরিয়ার আক্রমণণগ্রন্ত হইয়াছিলেন, পরে “বাহ্ হুইলে' প্রতাপকে 

উপলক্ষ্য করিয়। বনু গ্রলাপো[ক্ত করিয়াছিলেন। অতএব পাঠক ! এইরূপে 

গৌরাঙ্গ ও প্রতাপের মধ্য পরস্পর ভাবপ্রেরণা ও ভাবগ্রহণ কার্যের বিনিময় 

দ্বারা উভয়ের মনোরথ বিভিন্ন হইলেও তাহা আশ্চর্ধ/রূপে হিষ্টিরিয়া অবস্থার 

[ভতর দিয়া সহজেই নির্ববাহিত ও সু[সন্ধ হইয়াছিল। এ |দকে অজ্ঞ লোকের। কি 

করিয়াছিল ? তাহারা এই ব্য।পারের প্রকৃত মন্ব কিছু মাত্র বুঝতে ন। পারিয়! 

গৌগাঙ্গকে 'দচল জগন্নাথ এবং গৌরাঙ্ের 'ঠাকুরাল” বলয়াই মনে 

অবধারণ করিয়। সন্ধষ্ট হইয়াছিল! 

এই পরিচ্ছদের শেষে গৌরাঞ্গকর্তৃক নিত্যাননন কয়েকজন অনুচর সহ 

ভ়ি-ধর্দ গ্রচার উদ্দেশে গৌড়দেশে প্রেরিত হুইবার প্রনগগ উক্ত হইয়াছে। 

নিত্যানন্দ গৌড়-যাত্রার পথে নানাবিধ লীল।প্রকাশ করিতে করিতে গিয়া ছিলেন। 
এস্ধলে তাহার [বিস্তৃত সমালোচল1 করিতে গেলে গ্রস্থবাছল্য এবং কতকট। 



২য় খ, ৭ম ও ৮ম প, মন্তব্য ১৭৩. 

গৌরাঙ্গ-সন্দর্ত বহিভূতও হইবার আশৰ। আছে। এদিকে বতটুকু ঘটন! 
গৌরাঙ্গের চরিত্রের সহিত এস্থলে সংস্থষ্ট তাহার আগোচনা ন| করাও 
উচিত নহে । অতএব আমর তদ্বিযয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি”_ 

পাঠক! বিদিত আছেন, অবধৃত নিত্যানন্দ হিষ্টিরিয়ার প্রকার-বিশেষের 

অধীন থাকিয়! চিরকাণ বালম্বভাব, অমনস্ক (10806276156) এবং উদ্দাম 

অর্থাৎ উন্মাদ-সদৃশ ব্যবহারে নিরত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষন্ন, তিনি 

গোৌরাঙ্গকে জ্োষ্টভ্রাতার তুল্য ও আপনাকে কনিষ্টের ন্যায় মানিয়। প্রায়শঃ 

তাহার আজ্াপালনে তত্পর থা(কিতেন। বৃন্দাবন দাপ দে জন্য রামের 

প্রতি লক্ষণের ভাবের সছিত নিত্যাননোর ভাবের তুলনা কারয়াছেন। 
সেযাহ। হউক, এই সময়ে তিনি গৌরাঙ্গের প্রেরণা বাক্যে সন্তষ্ট চিত্তে অবিলদ্ে 

তাহার আজ্ঞ। পালনে গ্রবৃত্ত হইয়/ছিলেন। ততিন্ন দেখ যায়, গোরাজের এ 

ভাবপ্রেরণ। খারা নিত্যানন্দের দেহে এরূপ ষেন এক প্রকার মোহ্নী শক্তি 

সঞ্চারিত হইয়া(ছল, যাহাতে তাহাকে গোরাঙ্গের অবতার-ভাবপ্রেরণ। তাহার 

দেহে অবতারত্ব রূপে ক্ফুতি পাইয়াছিল ) অন্ত কথায় তাহার ম্বকীয় একবিধ 
হিঙিরয়।-ভূঁঙিতে অন্ত প্রকার হিষ্টিরয়াগ বাজ উপ্ত হইয়া একাধারে |দ্ববিধ 

হিষ্টিরিয়ার লক্ষণই ক্ফুত্ত পাইমাছিল। পাঠক! প্রথমেই লক্ষ্য করিবেন, 
তিনি গোঁড়ের পথে যাত্রা! করিবার অব্যবহিত পরেই সঙ্গিগণকে ভাবপ্রেরণ। 

দ্বার বিমুগ্ধ (90790901990) করসাছিলেন। পান্ষিদগণ উহার প্রভাবে তখন 

আত্মবস্থত হইয়া আপনাপন শ্বাতস্ত্য হারাইয। নানা ভাবে ভাবত হ্হয়া।ছলেন। 

(সভার হহল আত্মবিশ্বতি অত্যস্ত। কার দেহে কত ভাবনাহ হয় অন্ত ॥') 

কেহ |নত্যানন্দের বাল-স্বভাবের অন্কারা হ্হল, কেহ গাছে চাড়ন ও তাহ। 

হইতে ভূমিতে পাঁড়ল। কেং কেহ বিপথে ভ্রমণ করিল) আবাদ এহরূপ করিয়। 

শেষে [নত্যানন্দের বশীশক্তির আবধণে তাহার] ঘকলেই আবার ভাহা॥ পহৃত 

মিলিত হহতে লাগল । কেবল ইহাই নছেঃ পারষদগণ কেছ আপনকে রাধা, 

কেহ বা রেবতী, কেহ আবার বাল-তগাপাল ভাখাপন্ন, কেহ কেহ আপনা দগকে 

গোপাল এবং অন্গদও মনে করিয়াছিল। নিত্যানন্দ একে কার্তন কারতে 

করিতে আপন গ্রঞ্থিত পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি কার্তনের মধে) নাচতে 

নাচিতে কাহারও কাহারও প্রতি এন্প বক্রদৃষ্টিপাত (11)00610 56979 ) 
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করিতেন যে, তাহ।তে তাহার! ঢলিমা ভূমিতে পড়িগাছি্। ইহাও তাহার এভ্টর" 

জাপিক শকিসঞ্চারের অন্ততম ফল। এহক্সপে নিত্যানন্দ সপাধদ পাণিহাটী গ্রামে 

রাঘখপওত-গুহে উপনীত হই অবন্থাণ কদতঃ গোগাঙ্গের মহাশ্রকাপের 

অন্গৃকরণে শ্বায় বলরাম অবতারের একটা আভবেকের * অনুষ্ঠান, বহুমুপ্য 

বস্ত্রালঙ্কার ধারণ, সপারষদ অনাহারে তিন মালকাণ থা(কয়া নান। ভাবে কাত্তন 

প্রভৃতি অনেক কার্ধ) করিয়াছিলেন, উল্লথতত হইয়াছে । তম্মধো কতক কার্য্য 

আবশ্বান যোগ্য না হইতেও পারে, বৃন্দাবন দাসের কল্পনাময়ী লেখনী এস্বানে 

নিত্যানন্ প্রভু, তাহার পারিষধগণ এবং পাণিছাটার ভক্তগণের, তথা-শিশুবৃন্দের 

তাছ্ৃশ দীর্ঘকাল অনাহারে জীবন-ধারণ এবং তৎ্কত্ৃক জামীর ( পেধু) গাছে 

অসময়ে কদস্ব ফুল ফুটান ও তাহা হুহতে দমনক অথাৎ দণপ। পুষ্পে স্ুগান্ধ 

(এবং তত্প্রাত কারণ গৌরাপর নাল।চঙ্গ হইতে প্রত্যই ন্দায়ায় আসয়। 

নিত্যাপন্দাদর সন্কীর্তন ও নৃত্য জীল। ধশনাথথ আগমন), হত)া[দ |ব্ষগ়ে যে 

সকল অত্যাশ্ধ্যজনক ঘটনা বার্ত আছে তাহা অজ্ঞ অথ।ৎ অদ্ধ (শ্ব(। ভক্ত- 

বৈষ্ণব ভিন্ন আর কাহার বিশ্বালের বিষন্ন হইতে পারে না। 

অপর, পাঠক! নিত্যানন্দের প্রতি গোরাঙের ডলধিত ভাবপ্রেরণ*প্রক্রিগার 

মধ্যে তাহার ম্বভাৰ যেরূপ প্রকাশ পাহয়া(ছল, তাহার সম্বন্ধে দহ একটা কথ! 

এস্থজে বলা [নতান্ত আবশ্যক বোধ হুইতেছে। পাঠক জানেন গোৌগাঙ্গ এবার 

মীলাচলে আমিয়া অবধি প্রান্ন (নরস্তর ভাবাবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু আশ্চষ্যর |বয, 

তাহার রোগের সামদ্িক বিরামকালে (তান ম্বায় ধম্মমত প্রচারের কথা ক্মঃণ 

করিয়া তদজরূপ কার্যে আপনাকে প্রধৃত কারতে পারিতেন। তবে তাহাতে 

তাহারমানদক-্দৌর্বল/-রাগের প্রচুর লক্ষণ৪ অবশ্ত সংমশ্রত থাকত। দেখ! 

ধায়) তান এক দিন সহসা [নিত্)ানন্দকে নিভৃতে লইয়। গিয়। ভাবগ্রেরণ। 

ধ্যপদেশে যাহা যাহা বলয়াছলেন তাহা [বশ্লেষণ কারয়া দেখিলে উহাতে তাহার 

রোগধন্মের [বিশি্ লক্ষণ যেমন,--অপত্য কথন, (ৎম্বতি এবং চাহুরি গ্রাতাত 

ইইয়াছে। গৌরাজ নিত্)|নন্দকে বলিতেছেন, 

* পিত্য।নন্দের এই অভিষেক ব্যাপারে অনেক কৌতুকজনক টবশিষ্ট্য আছে, কারণ ইহাতে 

ভাহার মিশ্রিত“হিষ্টিরিয়ার সহিত এন্্রগালিক শক্তির বামআণেরও লঙ্গণ প্রকাণ পাহয়ছে। 

তৎসন্বন্ধে যুন্দাধন দাসের মৌলিক উদ্ভি পাঠ করিলে এই দিষ্কান্তই সপ্রমাণভ হইবে। 



২য় খ, ৭ম ও ৮মপ, ১৯] ১৫ 

"প্রতিজ্ঞ! করিয়। আছি আমি নিজ মুখে | “মূর্খ নীচ দরিগ্র ভানাব প্রেমস্খে ॥ 

তুমিও থাকিলা ঘদি মুনিধর্দ করি। আপন উদ্দাম ভাব সব পরিইরি ॥ 

তবে মূর্থ নীচ যত পতিত সংসার । বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার ॥ 

ভক্তিরস দাত! তৃণ্ম, তৃমি সম্থরিলে। তবে অবভার বা কি নিষিক্ক ক রিং, 

বাস্তবিক পক্ষে তিনি কাহাকেও কখনও নিজমূখে প্রমহৃথে ভাসাইবার 
প্রতিজ্ঞ কবেন নাই, এবং অবধূত নিতানন্দ৭ তাহাকে আদৌ অবতাররূপে 

নদীয়ায় অবতারিত করেন নাই | ( চৈ, ভাঃ, মধা খণ্ড *ঠ অধ্যায় দেখ)। 

সৃতরাং এই উন্তয় উক্তিই অদতা। বোধ হয়, অহ্বৈতাচার্ধ্য প্রীনিবাস প্রতৃতি 
ভক্তগণ ননদীয়ান় থাকিয়া তদীয় কাল্পনিক অবতারত্ব এবং ভক্কিধর্ণ প্রগর- 
কার্ষে যে ব্রতী ছিলেন গৌরাজ তাহ! সম্প্রতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 

অথবা, নিতাযানন্দকে ম্বকার্যে নিঘ্োগ করার অভিপ্রায়ে তাহার এই 

তোষামদজনক এ অদতা-বাকা-নিবহ বিস্তাদ করিয়! থাকিবেন। আবার, 

তিনি নিতানন্দকে বলিয়াছেন,_. 'তুমি ভক্িরস দাতা ' হৃইয়া যদি 

( অধুন1) তাহা “সম্বরণ কর তবে মামাকে কিজন্ত অবতার করিয়াছিলে ? 

পাঠক ! কোনে বাক্তি কি কখন ভগবানকে অবতার করিতে পারে? ইহাতেও 

কি গোরাঙ্গের কল্পিত অবতারত্বের অভিমান সথচিত হইতেছে না? বাস্তবপক্ষে 

গৌরাঙ্গের এই অন্ুঘোগের মূুন্ধে কোন নত্য ছিল না, অতএব ইহা সঙ্গত 

যে, ত্তিনি স্বার্থ কর্তৃক এস্থলে অবশে পরিচালিত হুইয়। নিত্যানন্দকে 

গৌড়ে যাইতে প্রবৃত্তি ও প্রোৎ্সাহ দিবার জন্ত বিবক্ষিত বিষয় বা ঘটন| 
ঘদত্য হইলেও তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কারণ রোগধর্শে স্বীয় স্মৃতি 

দোষ এঠদুর বাড়িয়! উঠিয়াছিল যে, তৎকালে তাহার সকল দিক্ ভাবিয়া 
চিস্তি্! কোন বিষয়ের একট। ঠিক করিয়৷ বলিবার সামর্থা ও অবকাশ ছেল না। 
নতুব। তাঁহার পক্ষে তাদৃশ স্ববচোবিরুদ্ধ বাক্য পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কদাচ 

সম্ভবপর হইত না। এস্থলে পাঠকগণকে শ্বরণ করাইয়! (েই--গৌরাঙ্গ ছুই বিভিন্ন 
সময়ে অধ্বৈতাচার্যযকে ভক্তির ভাগারী বলিয়৷ আখ্যাত করিগ্রাছেন।--( 5, ভা' 
মধ্যথণ্ড, ১৬ অ ও অন্তাথণ্ড, ১* অ, দেখুন) আবার নিত্যানন্দকেও ভত্তি। 

বিলাইবার কর্তা অর্থাৎ ভাগ্ারী বক্িয়াছেন। ন্ুধী পাঠক! ভক্তিকি এমন 

ঝুল বস্ত যে, তাহার স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করা যাইতে পারে, অথব। তাহ! 



১৭৬ গৌরাঙ্গলীল। 

যেসেলোককে বিতরণ করিবার জন্য একাধিক বিভিন্ন ব্যক্তিকে রক্ষক (ভাড়ারী) 

নিষুক্ক করা যাইতে পারে । আবার দেখুন, আমাদের গৌরাঙ্গ 
অট্বতাঁচার্ষা, জ্বান এই উভয়কেই আপনাকে অবতার করাইবার 

কর্তা বলিয়! প্রকাশ করিয়াছেন । পাঠক! শ্মরণ করুন তিনি বখন শাস্তিপুরের 
যাঁটীতে গিয়। অদ্ৈতাচার্য্য কর্তৃক জ্ঞান প্রচারের জন্য, নিত্যানন্দ ওঠাকুর হরিদাঁসের 

সাক্ষাতে, তাহাকে নিজজহন্তে নির্ঘাতরূপে কিলাইয়া পরে অভিমানের একট! ভা 

করিয়া এইবূপ ন1 বলিয়াছিলেন ?--*তৃমি ভক্তিপ্রচার করিবার জন্য হুঙ্কার করিয়া 

আমাকে ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে নদীয়ায় আনিয়া! অবতার করিরা ইদানীং কিনা 

জ্ঞানের মাহাত্মা প্রচার করিতেছ? (চৈ, ভা, মধ্য খণ্ড, ১৯ অ) আবার, 

গ্রবাসকেও এক সময় বলিম্াছিলেন,_-"তোর উচ্চ সন্কীর্তনে, নাঢ়ার হুস্কারে। 

ছাড়িয়া বৈকু$ আইলু* সর্ব্(পরিবারে ॥* (চৈ, ভা, মধা খণ্ড ২ অ) বিজ্ঞ পাঠক! 
ইহ1 বল। বাহুল্য যে, গৌরাঙ্গ স্বীয় রোগধর্শে আবিষ্টাবন্থায় পূর্বে যেবপন্ 

প্র্গাপোক্ষি করিয়াছিলেন, এস্থানেও তিনি সেই অবস্থায় সেইরূপ করিয়াছেন। 
বেশীর মধ্যে ইদানীং তাঁহার দীর্ঘকাল পুনঃ পুনঃ হিষিরিয়ার আক্রমণ 

জনিত স্মরণ শির ব্যতায়, অন্য কথায়, ক্ষীণত। উপস্থিত হওয়ায়, তিনি স্বর 

বাক্যের সাঙ্গত্য রক্ষ। করিতে পারেন নাই । অপরস্ত উহার সহিত অন্যান্ত রোগ- 

লক্ষণও এই সময়ে তাহাতে প্রকটিত হইয়াছিল ;-_যেমন, পূর্বালোচি'ত অতি- 
শয়োক্তি, অনত্য কথন, বিবিধ কৌশলবিস্তার প্রভৃতি । 

পরিশেষে বর্তমান পরিচ্ছেদীয় মূল মন্তব্যের উপসংহারে বক্তব্য এই, গৌরাঙ্গ 
নিত্যানম্দকে শী যাছুশকি-প্রেরণার (1)700619 ৪0008861009 ) অধীনে 

অনিয়্। গৌড়দেশে প্রেরণ জদ্ত যেরূপ অন্থকৃল বাক্য প্রয়োগ করা আবশ্তক 

বলিয়! তাহার ত্বদর্বল মনে উদ্দিত হইয়াছিল তিনি তাহাই অতি চতুরতার 
সহিত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তবে উহার সহিত প্রলাপঃসংমিশ্রিত থাকাও 

অপরিহার্য হইয়াছিল, ইহ স্পষ্টই উপলন্ধ হয়। 



নবম পরিচ্ছেদ 

[ গৌরাঙ্গ-নিত্যাদন্দ সংবাদের শেষাংশ। নদীর হইতে নিত্যাননদের সপরিষ? পুরীধাষে 
জাগমন। অগ্রে জগন্নাথ কিংবা! গৌরাঙ্গকে দর্শন ন। করিয়া! এক পুপ্পোগ্ভানে অবস্থান পূর্বক 

তথায় ধ্যানোপবিষ্ট থাকা, গৌরাঙ্গ এ উদ্যানে আনিয়া! তাহাকে তদবগ দেখির| প্রদক্ষিগ ও 

স্বরচিত গ্লোক ছার! জতি-প্রশংসাযুচক স্তব এবং তদীয় অঙ্গে ধৃত অলঙ্কার নিচয়কে নববিধ ভক্তি 

লক্ষণের চিহ্ন বলিয়া কীর্তন করেন । ইহার পরে নিত্যানন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে উভদ্কে উভয়ের 
প্রতি নানাভাবে প্রেম প্রদর্শন । তদন্ত গৌরাঙ্গের শ্বীয় বাসায় গমন। নিত্যানন্দের সপরিকরে 

জগনীথ দর্শনে আগমন এবং তথায় ত্রন্দনাদি বিবিধ ভাব-বিকার প্রদর্শন ৷ ইহার পরে পরম শরির 

গঙ্গাধরের বাটাতে আসিয়া উভয়ের আনন লাভ) নিত্যানন্দ কর্তৃক তাহাকে ভেটপ্রদান-_শুপ্রতগুল 
ও গোগীনাথের জন্তু একখণ্ড রত্তবস্ত্র। গদাঁধর কর্তৃক নিমন্ত্রিত হুইয়। মিত্যানন্দ বৎকালে' 

ভোজনার্ঘ আগমন করেন এবং গদাঁধর কর্তৃক অন্ন আনীত হয় তৎকালে গৌরাজের সহসা তথায় 
উপস্থিত হওন, বিনা নিমন্ত্রণেও এ আহার্্যে তাহার অধিকার আছে, ইহা! বলিয়! তৎপয়ে এ 

জন্নকে তিন দমন অংশে ভাগ করিতে বল|। ভোজন কালে গৌরাঙ্গ কর্তৃক সামান্ত ছুইটা মাত্র 
শাক ও তেতুল পাঁতার ব্যপ্রনের ও অন্ন রম্ধনের ব্ছ প্রশংসা এবং গদাধরকে বৈকুষ্ঠের পাচক 
বলিয়! নির্দেশ কক্স! । তৎপরে পারিষদযৃন্দ কর্তৃক শেষপাত্রান্ন আনন্দে লু্ন। ] 

যখন নিত্যানন্দ নবদ্বীপের ঘরে ঘরে আনন্দে বিহার করতঃ প্রেম ভক্তি 

প্রচার করিলেন, ভক্তসঙ্গে সর্ববদ! সন্কীর্ভন করায় কৃষ্ণনৃত্যগীত সকলের ভজনের 

বিষয় হইল। কিছু দ্বিনের পরে নিত্যানন্দবের গৌরাঙগকে দেখিতে ইচ্ছা হইল, 

শচী দেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়! ক্বপরিষদগণকে সঙ্গে লইয়া পরম বিহবলে 
নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পারিষদগণ নিরবধি সর্ববপথে হুঙ্কার, গঞ্জন, নৃত্য 
ও “আনন্দ ক্রন্দন করিতে করিতে চলিলেন। কিছুদিনের পরে কমলপুরে 
আদিলে, নিত্যানন্দ “প্রাসাদ” ( জগন্নাথের মন্দির ) দেখিয়৷ মৃচ্ছিত হইয়া 

পড়িলেন। তীহার “নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার | তিনি সর্ববদ। রোদন 

পরায়ণ হইনন হঙ্কার করত 'কৃষণ চৈতন্ঠ' নাম করিতে করিতে পুরীর এক ফুল 
বাগানে আদিয়া অবস্থান করিলেন। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের প্রত্যাগমন জানিয়া 
একাকীই তথায় আসিয়া! দেখিলেন--নিত্যানঙ্গ ভক্তবৃন্দ ছাড়িয়া একাকী 

৩ 
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ধ্যানানন্দে নিমগ্ন আছেন । তখন গৌরাঙ্গ 'ক্োকবদ্ধে নিত্যানদ্ছের মহিম! বর্ণনা 

করত প্রেমপূর্ণ হইন়! তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন 
দাস বলিয়াছেন 'সে শ্লোক শ্রবণ করিলে নিত্যানন্দে রতি হয়,--তদ্ যথা-_ 

গৃহীয়াদ্ ষবনীপানিং বিশেদ্ বা শৌপ্তিকালয়ম্। 
তথাপি ব্রহ্ধণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদা ম্বুজম্ ॥ 

তাৎপর্য. 

"মদিরা যবনী ষদ্দি ধরে নিত্যানন্দ। তথাপি ব্রদ্ষার বন্দা বৌলে গৌর চন্ত্র ॥* 
নিত্যানন্দ এখন সসম্রমে ধ্যান হইতে উঠিলেন, এবং গৌরচন্দ্রের বদন 

দেখিয়া যেরূপ আনন্দিত হইলেন, তাঁহা বল] যাঁয় না! তিনি হরি হরি বলিয়। 
সিংহ নাঁদ করতঃ ভূমিতে প্রেমানন্দবে আছাড় খাইতে লাগিলেন । পরে উভয়ে 
উভয়কে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়কে প্রণাম ও আলিঙ্গন করত 

গল! ধরিয়া ক্রন্দন ও গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। মহামত্ত সিংকে জিনিয়।' 

ছুই জনে গঙ্ঘন করিলেন এবং স্ঈেরক পড়িয়া পরস্পরের মহিমা বর্ণনা করত 

জোড় হন্যে উভয় উভয়কে নমস্কার করিতে লাগিলেন । 

অপিচ, “অশ্রু, কম্প, হাস্য, মৃচ্ছ, পুলক, বৈবর্ণ্য । 

রুষ্ণ ভক্তি বিকাশের যত আছে মন্দ ৪, 

গ্রকাশ করিয়া কতকক্ষণ পরে গৌরানক্গ জোড় হস্ত করিয়া নিত্যানন্দকে এইক্নপ 
স্ভব করিরাছিলেন। যথা 

"নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মৃত্তিম্ত। 
শ্রীবৈষ্ণব-ধাম তুমি ঈশ্বর অনস্ত ॥ 
যত কিছু তোমার শ্রাঅঙ্গে অলঙ্কার। 

সত্য পত্য পত্য ভক্তি-যোগ অবতার ॥ 

ত্বর্ণ-মুক্ত|-রূপ1 কাস! রুদ্রাক্ষাদিরূপে। 

নববিধ। ভক্তি ধরি আছ নিজ সুখে ॥ 

নীচ জ])তি পতিত অধম যত জন। 

তোম। হইতে সভার হৈল বিমোচন ॥ 

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বপিক্ সভারে। 

তাহা বাঞ্ছে স্থর সিন্ধ মৃনি ষোগেশ্বরে। 
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বতন্ত্র করিয়। বেদে যে কষ্খেরে কহে। 

হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রুয়ে ॥. 

তোমার মিম! জানিবার শক্তি কার। 

মু্তিস্ত তুমি কৃষ্ণ-রস অবতার ॥” ইত্যাদি 

নিত্যানন্দ গৌরাঙগের ইত্যাকার স্তব শুনিয়া অতি বিনয় সহকারে বলিতে 

লাগিলেন, যথ।-- 

"প্রভূ হই” তুমি বে আমারে কর স্ততি | 
এ তোমার বাৎ্সল্য ভক্তের প্রতি অতি ॥ 

গ্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার। 

কিবা মার, কিবা রাখ যে ইচ্ছা তোমার ॥ 

কোন্ ব| বক্তব্য ( অব্যক্ত ) আছে তোমা স্থানে। 

কিবা নাহি দেখ (জান) তুমি দিব্য দরশনে । 

মন প্রাণ সভার ঈশ্বর প্রভূ! তুমি। 

তুমি ষে করাও সেইরূপ করি আমি ॥ 
আপনিই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইল|। 
আপনেই ঘুচাইয়৷ এরূপ করিলা। 
তাড়, খাড়ু, বেত্র বংশী, শিক্ষা, ছান্দ ভোড়ি । 
ইহা সে ধরিয়ে আমি মুনি ধর্ম ছাড়ি ॥ 
অচাধ্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ। 

সভারেই দিল! তপভক্তি আচরণ ॥ 

মুনিধন্ম ছাড়াইয়। কি কৈলে আমারে । 

ব্যবহারি-জন দেখি সভে হাস্য করে ॥ 

তোমার নর্ভক আমি, নাচাও যেরূপে। 

সেইন্ধপে নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥ 
কি নিগ্রহ অনুগ্রহ--তুমি সে প্রমাণ। 

রুষ্ণ দ্বারে কর' ততু তোমারি যে নাম। 

ইহা গুনিয়। গৌরাঙ্গ বলিলেন।-- 
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[ $প্লন্ভু বোলে” তোমার ষে দেহে অলঙ্কার । 

নক্মবিধ। তৃক্জি বই কিছু নহে আর। 

শ্রবর্চকীর্থন ন্মরণাদিনমস্কার। 

. এই দেংতোমার সর্ধবকাগ্গা অলঙ্কার ॥ ইত্যাদিঃ ইত্যাদি । 

আমি (তামার অঙ্কে ভক্তির্স ভিন্ন আর কিছু দেখি না, ইহা. কায়মনো" 
বাক্যে বলতেছি। 0) 

ইহার পরে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, 
"স্বানুভাবানন্দ দুই-স্মুকুন্দ অনস্ত। কিরুপে কহেন কথা, কে জানয়ে অন্ত ॥ 
কথোক্ষণে ছুই প্রতু বাস্ গ্রকাশিয়!।. বসিলেন নিভৃতে পুণ্পের বনে গিয়া ॥ 

ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কখ!। বেদেসে ইহার তত্ব জানেন সর্বথা ॥৮ 

নিত্যানন্দ ও গোরাঙ্গ এইরূপ প্রায়ই পরম্পর পুপ্পোষ্ঠানে নিভৃতে কি গোপ্য 
আলাপ করিতেন, তাহ। কেহ জানিতে পারে নাই; কেনন! নিত্যানন্দ তথায় 

নির্জন দেখিয়াই গৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইতেন, আর কেহ তথায় 

থাকিত না 1 এই প্রকার অন্তান্ত ভক্তগণও এক এক! গৌরাঙ্গের নিকট গমন 

করিতেন এবং তিনিও ভিন্ন লোকের সহিত বিভিন্ন গোপ্য (বেদের অগোচর ) 

কথা কহিতেন। প্রত্যেকেই মনে করিত, তাহার সহিত তাহার গোপ্য কথা 

হয় এবং তাহাকে তিনি ভাল বাসেন। পরস্ধ সাধারণ বৈষবের| এপ বলিত 

“যে, কিষটৈতন্ত সকলের ঈশ্বর, নিয়ন্তা, শর্ট] ও পালক । তিনি অবিজ্ঞাত 

তত্ব, ষে সকল শরীরে [তিনি আবিভূ ত হন, তাহাদের অনুগ্রহে 'ভক্তিফল ধরে ।, 

এদিকে .আবার তিনি ব্যক্কি বিশেষকে সর্বজ্ঞত1 ও সর্বশক্তি দান করিয়াও 

তাহার অপরাধ হইলে তাহাকে আপনিই যথোচিত শাস্তি দিয়া থাকেন -- 

£ঃসর্বজঞত সর্বশক্তি দিয়াও আপনে । অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল-মনে ॥ 

পরস্ত নিত্যানন্দ ও অগ্ৈত এই দুই জন কোটী” অপরাধ করিলেও তিনি 

কিছু বলিতেন না।-- 

“কোটি অলৌকিক! বদ্ধি এ দুই করেন। তথাপিহ গৌরচন্্র কিছু না যোলেন ॥' 
অতঃপর, গৌরচন্দ্র পুর্কোদ্ক প্রকারে নিত্যানন্দের সহিত কিয়ৎকাল 

'আনন্দ উপভোগ, করিয়। ("পরানন্দ করি*) পরে নিজ বাসায় গেলেন। 

নিত্যান্দও তৎপরে আনন্দ মনে জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন । রৃন্দাবন 
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দান এই স্থানে প্রসঙ্গাধীন নিত্যানন্দের কথা এইরূপ বলিয়াছেন,--“নিত্যানন্দ 
জগনাথ দর্শন করিবামান্র আনন্দে বিহ্বল হইয়। গড়াগড়ি দিলেন এবং পাথরের 

উপরে আছাড় খাইলেন, তখন শত জন তাহাকে ধরিলেও ধরিয়া 

রাখিতে পারেন নাই। তৎপরে জগন্নাথ, বলরাম ও স্ুভদ্রাকে দেখিয়া 

নিত্যানন্দ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পুজানি ব্রাহ্মণের তাছাকে চিনিতে 

পারিয়! এ তিন মুত্তির গলার মাল! পুনঃ পুনঃ আনিয়া দিল, এবং তাহাকে 

দেখিয়া পরম উল্লসিত হইল। আর অপরিচিতের নিকট নিত্যানন্দ কৃষ্ণ" 

চৈতন্যের ভ্রাত। বলিয়। পরিচিত হইলেন। তখন তিনি সকলকে কোলে 

করিয়। তাহাদের অঙ্গ চক্ষের জলে সিঞ্চন করিলেন। 'নিত্যামন্দ জগন্নাথ 

দর্শনে আনন্দিত হইয়া তৎ্পরে গদ্বাধরের সহিত সাক্ষাৎ কারতে গেলেন। 

গদাধরের সহিত নিত্যানন্দের বড়ই সম্প্রীতি ছিল, তিনি যে বাটিতে 

ছিলেন তথার গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ স্থানে নিত্যানন্দের 
আগমন শুনিয়া গদাধর ভাগবত পাঠ ছাড়িয়া! সত্বরে তাহাকে দেখিতে 
আসিলেন। উভয়ে উভয়ে মুখদর্শন করিবামাত্র উভয়ে উভায়র গল। ধরয়। 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । পরস্পর পরম্পরকে নমস্কার করতঃ পরস্পরের 

মহিম। কীর্তন করিলেন। কেহ বলিলেন অদ্য আমার নয়ন পাবিত্র হহল, 
কেহ ব! বলিলেন অগ্চ জন্ম সফল হইল। পরে উতয়ের বাহজ্ঞান লোপ 

' হইল এবং উভয়ে ভক্তিরপ আনন্দ সাগরে ভাপিয়াছিলেন, তাহাদের 

'প্রমভক্তির প্রকাশ' এরূপ হইয়াছিল যে, দাসের সকলে চতুদ্দিকে পাঁড়য়। 
কান্দতে লাগিল। পরে উভয়ে এক স্থানে স্থির হুইয়। বাঁসলেন, গদাধর 

তখন নিত্যানন্দকে নিজ গৃহে আহার কারবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। 

নিত্যানন্দ গৌড় হইতে গদাঁধরের জন্ত যে অতি হুস্স ও শুভ্র এক মন 

চাউন আর একখানি রঙ্গিন বস্ত্র আনিয়াছিলেন, তাহা গদাধরকে দিয়া 

র(ললেন, গবাধর ! এই তওুল রন্ধন করিয়া! গোপীনাথ (গদাধরের বিগ্রহ )কে 

নিবেদন করিয়া ভোজন করিও এবং এই বন্ত্রধওও তাহাকে দিও। গদাধর 

স্থনদর চাউল দেখিয়া তাহার অশেষ প্রশংসা করিলেন, রঙ্গিন বস্ত্রখানি 

গোপীনাথের অঙ্গে অগ্রে পরাইয়! দিয়। পশ্চাৎ রান্ধিতে গরেলেন। উঠানে 

ন্চ্ন্দজাত শাক ছিল তাহা তুলিয়া! একট! ব্যঞ্জন করিলেন, আর তেঁতুলের 
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স্থকোমল পাতা আনিয়া লবণ ও জল দিয়া বাটিয়৷ তাহার এক অগ্নব্ঞ্জন 

রাধিলেন, পরে গোপীনাথকে ভোগ দেওয়া হইল। এই সময়ে গৌরাঙ্গ 

হরে রুষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে বলিতে হস! গদাধরের বাটাতে আসিয়। উপস্থিত 

হইলেন এবং গদাধর ! গদাধর !” বলিয়। ডাক দ্িলেন। গদাধর সসম্ত্রমে 

আপিয়া তাহার পাদব্ন্ধন। করিলেন। তখন গোয়াঙ্গ হাসিয়া বলিলেন 

কেন গদাধর! আমি কি নিমান্ত্রতের ভিতর নহি? আমি ত তোমাদের 

ছুই হইতে ভিন্ন নহি, তোমরা ন| দিলেও আমি বলপূর্ধবক খাইতে পারি, 
উহাতে আমার অংশ আছে অর্থাং-_ 

প্নিত্যানন্দের ত্রব্য গোপীনাথের গ্রসাদ। তোমার রন্ধন--মোর ইথে আছে ভাগ।” 

গৌরাঙের এহ কপাবাক্য শুনিয়! নিত্যানন্দ ও গদাধর “ম্থখলাগরের তিতর' 

মগ্ন হইলেন। পরে গদাধর সমস্ত প্রসাদ আনিয়। গৌরাঙ্গের গোঁচরে 
থুইলেন, সমস্ত উঠান অন্নের গন্ধে ব্যাপ্ত -হইল। গৌরাঙ্গ. ভক্তিপর্ববক এ 
অন্নকে পুনঃগুনঃ “বন্দনা” করিয়। বসলেন, পরে উহাকে তিন সমান ভাগ 

করিতে ঝলিলেন এবং তিন জনে একত্র বনিয়। তাহ। ভোজন করিলেন। 

গৌরচন্দ্র আনন্দে অন্ন ব্যঞঙচনের গ্রশংসা করিয়া বলিলেন, 

প্রভু বোলে, “এ অল্নের গন্ধেও দর্বথ| | কৃষ্চভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥ 
আবার বলিলেন--"গদাধর ! কি তোমার মনোহর পাক। 

আরমত এমত কতু নাহি খাই শাক॥ 

গদাধর! কি তোমার বিচিত্র রদ্ধন। ততেঁন্তলি পাতের কর” এমত ব্যঞ্জন ॥ 

বুঝিলাম বৈকুষ্ঠের রন্ধন কর” 'তুমি। তবে আর আপনারে লুকাও বা! কেনি ॥* 
গৌরাঙ্গ এইরূপ বলিয়া তিন জনে মহ। আনন্দে ও হাস্তপরিহাসে ভোঞজন- 

কাধ্য সমাধ! করিলেন। তদস্তয়ে তক্তগণ ভোজনপাত্র লুট করিল। 

অতঃপর কিছুদিন নিত্যানন্দ গদাধর এবং গৌরাঙ্গ এই তিন জনে নীলাচলে 

গর্বদ1 একত্রে থাকিতেন্ু, একত্রে জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন এবং 

একজে আনন্দে বিহ্বল হুইয়। সংকীর্ভন করিতেন। 
(চৈ, ভা, অন্তথণ্ড ৮ম অধ্যায় শেষ) 



মন্তব্য. 

পূর্ব্বোক্ত ছুই পরিচ্ছেদ্ধে গৌরাঙ্গ চরিত্র বর্ণনোপলক্ষে গ্রমঙ্গক্রমে অবধৃত 

নিত্যানন্দ ও গদাধরের চরিতাংশও বিবৃত হইয়াছে । উহ। পর্যালোচনা ছরিয়। 
দেখিলে উক্ত তিন জনের, বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ ও নিত্যাননদের মানসিক 
বিকারাবস্থার বিলঙ্গণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্বে গৌরাঙ্গ অবধৃত্ত 

নিত্যানন্দকে উপঘুক্ত অচ্চর সহ স্বকীয় অবতারত্ব ও স্বপ্রবন্তিত ভক্তিগ্রধান 

ধর্মমত মূর্খ, নীচ, দরিদ্র ও পতিতদ্দিগের মধ্যে প্রচারোদ্দেশে গৌড়ে গ্রেরণ 
করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তদচুসারে গৌড়ে গিয়া কতক গৌরাঙ্গের 

অন্থুকরণে, কতক বা স্বপ্রেরণার বশীভূত হইয়! শ্রেচ্ছাপূর্ববক প্রচার কার্য সাধন 
করিয়! পুনরায় নীলাচলে (বৃন্দাবন দাস অনেক স্থলে পুরী অর্থে নীলাচল 
শব্দের অপব্যবহার করিয়াছেন) ফিরিয়া আলিয়াছিলেন। এপ্দিকে গৌরাঙ্গ 

নীলাচলে ( পুরীতে )' থাকিয়া নিত্যানন্দের কার্যাবলী সময়ে সময়ে লোক 
পরম্পরায় যে অবগত হইতেছিলেন না, এমত নহে। যেমন, সে দিন ( পূর্ব 
পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে ) সহাধ্যায়ী একজন ত্রাঙ্ষণের মুখে নিত্যানন্দ 

স্বকীয় আশ্রম নিয়ম উল্লজ্ঘন পূর্বক অলঙ্কারাদি_ ধারণ এবং প্রচলিত শিষ্টাচারের 

বহিভূর্ত কার্ধযার্দির কথ। জানিয়াছিলেন। এক্রাঙ্গণ যখন নিত্যানন্দের কার্যে 

সন্দিহান হইয়া চৈতন্থের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, তখন তিনি 
তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, “দেখ, নিত্যানন্দ-সদূশ মহা অধিকারী ও 
তেজীয়ান্ ব্যক্তির পক্ষে আশ্রম বিরুদ্ধ আচরণে কোন দোষ হয় না, বরং যে 

তাহার আচরণে দোষ দর্শন করে তাহার অপরাধ হর।” তিনি ব্রাহ্মণকে 

এইরূপ বুঝাইয়া বিদায় করিয়াছিলেন। পাঠক ! ইহাতেই বুঝিয়। লইবেন 

নিত্যানন্দের গ্রুতি গৌরাঙ্গের মনোভাব কিন্ূপ? ইহার পরে নিত্যানন্ন পুরীতে 
প্রত্যাগত হুইয়! এক পুণ্পোছ্যানে বানা লইয়া ছিলেন । গৌরাঙ্গ এই সংবাদ 
গশুনিয়। নিত্যানন্দ তাঁহাকে অগ্রে দেখিতে আসার প্রতীক্ষা! না করিক়া তিনি 

নিজেই নিত্যানন্দকে অগ্রেই দেখিবার জন্য তথায় একাকী গিয়াছিলেন। 
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হার কারণ কি হইতে পারে? নিত্যানম্দ নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া 

ত সর্ধপ্রথমে গৌরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবারই কথ) কিন্তু তিনি 

সেরূপ ব্যবহার করেন নাই তবে কি নিত্যানন্দের চরিত্রে এমন .কিছু ভাবাস্তর 
ঘটিয়াছে, যাহাতে তিনি মুনিধৃত্তি পরিহার করিয়া! মুল্যবান্ বন্ত্রালঙ্কার পরিধানে 

প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং হয়ত তাহাই বঝ। তাহাকে দেখা করিতে আপিবার 
পক্ষে বাঁধা দিয়াছে । এদিকে সগণ নিত্যানন্দ গৌড়ে গিয়া! স্বীয় নিদেশাহুর্নপ 

কতদূর বা কার্য্যসাঁধন করিতে পারিয়াছেন ও না পারিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয় 

জানিবার জন্য গৌরাঙ্গ অত্যন্ত উৎকণিত ও কুতৃহলী হইয়া থাকিবেন, 

সন্দেহ মাই, এবং সেজন্ত তিনি অবিলম্ছে নিত্যানন্দকে যে দর্শন করিতে 

গিয়াছিলেন, ইহাই তীহার একাকী যাওয়ার কারণ বোধ হয়। কিন্ত তথায় 

গিয়! তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে সম্ভবতঃ তাহার মনে অন্ত এক অভিনব 

ভাবের উদয় হওয়ায় পূর্বোক্ত মনোভাব সকল মনেই তখন তুষ্কীস্ভাষে রহিয়া 
গিয়াছিল। তিনি ধখন পুপ্পোগ্যানে গিয়া দেখিলেন (যেমন বুন্দাবন দাস 

বলিয়াছেন ) “তাহার নিত্যানন্দ ষোগিজন-সেবিত ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এবং 

সেজন্য নিত্যানন্দ তাঁহার আগমন লক্ষ্য এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা কিংবা 

তাহার সহিত সম্ভাষণ পর্যন্ত, ইহার কিছুই করিলেন না।” এনপ ব্যবহারের 

প্রকত কারণ কি তাহ! গৌরাঙ্গ হৃদয়স্থ করিতে অথবা বুঝিতে না পারিয়। 

(যাহ পশ্চাৎ প্রদণিত হইবে ) কেবল বিশ্মিত হইয়া নিত্যানন্দে অলৌকিক 

দৈবশক্তির আবির্ভীব হইয়াছে, ইহাই অবধাঁরণ করিয়া লইলেন। অদনস্তর 

স্বীয় স্বতঃ প্রেরণা অথবা এই আগন্তক বাহ্ শ্রেরণার প্রভাবে তিনি স্বয়ং 
তীছাঁর হিষ্টিরিয়া রোগের এক বিশেষ আক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া 

পড়িয়াছিলেন। কথিত আছে, কখন কখন হিষ্টিরিয়ার আক্রমণে ঠপশীক- 

আক্ষেপ ও মুচ্ছা না হইয়াও রোগী ব। রোগিণীর এক প্রকার কিংকর্তব্য- 

বিমুুতার ভাব (0০1255100 ) উপস্থিত হইয়া থাকে ।* এবং তৎপরে 

যখন সে যাহা! কার্ধযা করে এবং কথা বলে তত্তাবৎ প্রলপিতের ন্যায় হইয়! 
পাশাপাশি পাশপাশি িপীিশশিপিিি 

ক. 5901000010099 ৪. 1)868110 [)81050800 1709,0169868 10911 ৪ ৪00691) 02199% 

06 00100081010 ৮101)00 9, 01611010975 0010৮018156 7091100., 7), সা], 1061000, 

৪৫৪.-98109818 47917 00 07601019119, 
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থাঁকে ।1 ইহা অনুমেয় যে, আমাদের গৌবাঙ্গের তখন এইব্প অবস্থাই উপস্থিত 

হইয়া খাকিবে। তিনি প্রথমে নিত্যানন্বকে তদবস্থ দেখিয়াই অব1ক্ হইয়। 
গেলেন, পরে তাঁছাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে 

নিত্যানন্দের যাবতীয় পুর্ববশ্রুত দোষের কথা, পূর্বের বাহ! তাহার অসম্থিন্ মানসে 

নিহিত ছিল, তাহ এক্ষণে উদ্দীপিত ন। হইয়। বরং তাহার পরিবর্তে অভিনব 

এক ভাবের উদয় হইল, যাহাতে তিনি নিত্যানন্দেরগৌ।রবব্ধক ও প্রীতিপ্রদ 
এক গ্লোক রচন। করিয়া তাহা আবৃত্তি করতঃ তাহাকে আরও প্রদক্ষিণ 

করিতে লাগিলেন । গৌরাঙ্গের এরূপ ভাবাবেশের অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের 

প্রদক্ষিণ ও বহু প্রশংসা করা একটা ত্বভাব ছিল, সুতরাং ইহ তাহার 

নৃতন রুত্য নহে। পাঠকের অবশ্ঠ স্মরণ থাকিবে (এই গ্রন্থের প্রধম খণ্ড, 

২৩শ পরিচ্ছেদ, ৩৮৮পৃং) সন্ন্যাস গ্রহণার্থ গৌর'ঙ্গ যখন একাকী চুপি চুপিগৃহত্যাগ 
করিতেছিলেন তখন, শটীমাত্বাকে অভাবনীয়রূপে দ্বারদেশে অবস্থিত দেখিয়। 

তিনি সন্গাসাথ প্রস্থানে তাহাকে সহস। বাধ। দিতে পারেনঃ ইহ ভাবিয়া 

আশঞ্কিত ও বিম্মত, এই ভাবান্তপগ্রস্ত হইলেন । তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে 
আর কি করেন তাহা স্থির করিতে ন। পারয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ ও 

স্ততিবাক্যে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। আবার যখন অনেক দিন পরে আচার্য্যের 

বাটাতে পুনরায় শচী মাতাকে সহসা! দেখিয়াছিলেন, তখনও তাহাকে কোন 

কথ! জিজ্ঞাঁস। ন। করিয়াই বারম্বার প্রদক্ষিণ ও তাহার কাল্পনিক মাহাত্মস্থচক 

স্তব আওড়াইয়াছিলেন। ( এই পুস্তকের ২য় খ, ৬ষ্ পরিচ্ছেদ দেখুন) যাহ!- 
হউক নিত্যানন্দ তখনও তাহার তথ কথিত ধ্যানে মগ্র, তথায় তৃতীয় ব্যক্কি 

কেহ ছিল না গৌরাঙ্গ কিন্তু স্বরচিত ক্লোক পাঠ করিতে করিতে তাঁহাকে 
বারম্বার ঘুরিতেছিলেন। (শ্লোক ও অনুবাদ পৃর্ব্বে দেওয়! হইয়াছে) নিত্যানন্দ 

এই সময়ে গৌরাঙ্গের আগমন ও অদ্ভুত আচরণ সবে তখনই জানিতে পারিয়। 

সসম্ত্রমে “হরিঃ বলিয়া ঠিলেন। 

গনিত্যানন্দ ম্বরূপ জানিয়া সেই ক্ষণে । 

উঠিলেন হরি বলি পরম সম্তরমে ॥” 

+ এই গ্রন্থের ২য় খ, ২য় পরিচ্ছেদের মন্তব্য ও ইংরেজী নেট দেখুন । 

২৪ 



১৮৬ গৌয়াঙ্গলীলা-রহস্য। 

পাঠক |! এখানে প্রশ্ন হইতে পারে নিত্যানন্দ যদি প্রকূতই ধ্যানম্থ 

হইয়াছিলেন, তবে তিনি কিরূপে গৌরাজের ব্যাপার জানিয়া হরি বলিয়। ধ্যান 

হইতে “সসম্্রমে উঠিয়াছলেন? সবলেই জানেন কেহ ধ্যানমগ্ন থাকিলে 
তাহার স্থযুপ্রির তূল্য অবস্থা উপস্থিত হয়; তখন বাহ্জ্ঞান থাকে না। এস্থলে যদি 

নিত্যানন্দের বাস্জ্ঞান সমক্ বিলুপ্ত হয় নাই, তবে এ্রস্থৃপ্তের মত অবস্থাকে 

কিরূপে ধ্যানশব্ষে অভিধান কর] সঙ্গভ হইবে? বাস্তবিক নিত্যানন্দের যে 

ধ্যানের অবস্থা, তাহা লেখকের মনে আদৌ স্থান পায় নাই | তিনি গৌড় 

গিয়! গৌরাঙ্গের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ যে সকল কাঁ্য করিয়াছিলেন (অলঙ্কারাদি ধারণ 

তাহার অনস্তভৃতত ) তাহার কি কৈফিয়ৎ দিবেন, এবং হঠাৎ স্বীয় পরিবপিত 

বেশভূযা লইয়া গোঁরাঙ্গকে দর্শন করিতে গেলে পাছে গৌরাঙ্গের ক্রোধোপ্রেক 

হয়) এবং সেরূপ হইলে তিনি পাছে প্রহত ও পরিত্যক্ত হন,_ এই ভয় ও চিস্তায় 

অভিভূত হইয়া এ পুষ্পে।গ্ঠানের বাপায় বসিদ্। সম্ভবতঃ আপনাকে ইচ্ছাহৃত 

হিষ্টিরিয়ার বিষয়ীভূত করিয়! ছিষ্টিরিয়ার আক্রমণের শেষে (তৎ্প্রভাবে) নিমীলিত 

নেক্রে নিদ্রিতের ন্তায় স্থিরভাবে বলিয়া কালক্ষেপণ করিতেছিলেন। তখন 

তাহার ভিতরে ভিতরে অবশ্ট চৈতন্য ছিল, কিন্তু ইহা] অসম্ভব নহে যে, 

তখন তাহার চক্ষুরুন্সীলন বা গাত্রোথখান করিবার শক্তি ছিল না, অথচ 

গৌরাঙগরুত প্রদক্ষিণ ও স্বীয় প্রশংসা ও প্রবোধ সুচক শ্লোক পাঠ ব্যাপারট। 

সমঘ্তই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে তাহার (নিতানন্দের 
তথাকথিত ধ্যান, অগ্ঠ কথায় হিষ্টিরিয়াজাত এ নিদ্রাবিশেষ € ]77816710 

[২9010161057 )*%* (রোগধন্মে বধাদ্ময়ে আপনা আপনি কিংবা গোরাঙ্গের 

% 90109111188 (00, 21681) 01 86019611107 810001017 ৪0181670811) ৪, 81001]8 

[08016], ৪ 001) 011000 (6)70160. 0)8/710 1০070107087” 80]) ৪, 81881) 18 ৮2/19)18 

10 00100801 63601001100 0581 8 11806101701 20 0)007) ক 10107719920 1000) ৩ 1 

2085 06 06] ৪8818] 08৩, ]1786680 01 06176 10:010000) 1 1018 108011686 
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সেই শ্লোকের গ্রবোধাআবক ( 091988615০) বচন শুনিয়া) ভঙ্গ হইলে তখন 

তদীপ্ন রোগের অবস্থাস্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি পিনস্মে' হরি 

বলিয়। গাবখান করিঞাছিলেন, ইহাই সুপস্তব হইতেছে। পরক্ষণে 

গৌরাঙ্গের বদন দেখিবামান্র নিত্যান্দ আনশে হরিধ্বনি করিয়া সিংহনাদ 

করিলেন এবং তৃমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিলেন! বলা বাহুলা, 

নিত্যানন্দের এই সময়ে গৌরাঙ্গের মুখ দর্শনে বাহ্ভাব প্রেরণার ফলে, অর্থাৎ 

কুষণভাব উদ্দীপিত হওয়ায়, হিষ্টিরিয়ার অপেক্ষারৃত এক তীব্র আক্রমণের 

(11107-8)8075 ) আরস্তাবস্থ। উপস্থিত হইয়াছিল। এদিকে গৌরাঙগের 

পূর্ব হইতেই ত নিত্যাননদের প্র।ঙ যে বলরাম ভাব মনোরাজ্যে প্রচ্ছস্নভাবে 

অবাস্থত ছিল, তাহ! ইদানীং তাহকে তথাকথিত ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখিয়া 

উদ্ধীপিত হয়, তখন কিন্তু তাহার পুর্ধের হিষ্টিরিয়া-বিশেষের অবস্থার জের 

চলিতেছল। এক্ষণে তাহার উপরে আবার নিশ্যানন্দের সহসা উখান, হঙ্কার 

ভূমিতে আছাড় খাওয়] দেখিয়। তাহাগ হিষ্টিরিয়ার এক গ্রগাঢ় নৃতন আক্রমণের 

প্রারস্ত ঈপাস্থত হইয়া পড়িল, বুঝিতে হইবে। এ দৃষ্ত অতীব চমৎকার 

হইয়াছিল। বথ।--উভগ়ে উভয়কে প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ নমস্কার, গলা ধরিয়। 

আলিঙ্গন ও ক্রন্দন, উভয়ে সিংহনাদ পূর্বক তুমিতে গড়াগড়ি, শেষে মোক 

পড়িতে পড়িতে.উভগ়ে উভয়েঃ গুণ বর্ণনা কাঁরয়াছিলেন। ইহার পরে উভয়ের 

রোগ ধর্মে অশ্রু, কম্প, মুচ্ছাদি অবস্থাও উপস্থিত হইয়াছিল । 

পাঠক! উপরে যে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের যুগপৎ হিষ্টিরিয়ায় প্রাগুক্ত 

অবস্থার কাঁধ্যাবলি উল্লেঘ করিলাম, তাহার মূলে তিন্টী কারণ ক্রীড়া 

করিয়াছিল মনে করিতে পার। যায়। (১) নিত্যানন্দের প্রতি বলরাম ভাব 

এই সময়ে উত্তেজিত হওয়ায় গৌরাগ সেই ভাবাবস্থাতে আত্মবিস্বত হইয় 

(নত্যানন্দকে অগ্রজ বিবেচনায় যেমন হুঙ্কার প্রদক্ষিণ প্রণাম প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ 

জাচরণ করিয়াছেন, নিত্যা নন্দও সেইরূপ গৌরাদ্দের প্রতি যে কুষ্ণভক্তি 

পূর্বাবধি পোষণ করিতেন তাং এক্ষণে পুনরুত্বেজিত হওয়ায় তত্প্রতি 

যথোচিত সম্মান ও প্রেম প্রদর্শন করিভে গিয়া গৌনাঙ্গের অনুমরণে হস্কারাদি 

আচরণেরই অভিনয় করিয়াছিলেন। একূপ কারণ ভাবগ্রাহী বৈষ্ণব 

বন্দর হ্বপ্ভ হইতে পারে। পরস্ত ইহা কেবল উভয়তঃ ভবোতেজনার 
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বাহ,কার্ধ্য (প্রতিক্রিয়।) না হইতেও পারে। (২) ইহাতে শ্বন্ব দিগুঢ 
অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য স্বেচ্ছাপূর্ববক লোক বিমোহনার্থ চতুরতার ক্রীড়া থাক। 

অসভভব নহে। অতএব এবপ বিকৃতাকারের ইচ্ছ।-প্রণোদিত হিষ্টিরিয়া- 

রোগধন্মেও ঘটিতে পারে, ইহা বুঝিতে পার! যায়। পাঠক! ইহা পূর্বের 

অনেকবায় লক্ষ্য করিয়াছেন, যেমানসিক ভাবোত্তেজনার় আবেগ দৈহিক 

(বাহ) লক্ষণ প্রকাশে পরিব্যগ্গিত হইয়! থাকে । এস্থলে গৌরাঙ্গের গ্রথমে শ্বকীয় 
ভাবপ্রেরণ! (8969-5082686101) ০৫ &5৪০-1)01)0061910 ), পরে নিতযানন্দ 

হইতে প্রাপ্ত ভাব-প্রেরণ। ( 17969:0-8852986100 ), পক্ষান্তরে নিত্যানন্দেরও 

এরূপ প্রথমে স্বকীয় ভাব-প্রেরণা এবং পশ্চাৎ গৌরাঙ্গ হইতে প্রেরিত 
ভাব-গ্রহণ ঘটায় উভদ্চেরই এক[বিধ কারণের বশবসীতায় হিষ্িরিয়া আক্রমণের 

অবস্থা নিচয় ক্রমাথয়ে অন্তোন্তে সঞ্ারিত হইয়। প্রকাশ পাইয়াছিল। (পরবত্তী 

অবস্থা ত্রয়ের কথা এস্থলে আরে! কিঞ্চিৎ বিশদীরূৃত হইতেছে) পাঠক ! 
ইহা অবগত আছেন, ভিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর যখন আত্ম বা পরকীয় ভাঁব-প্রেরণা 

হইতে কোন একটী নিগুঢু প্রেয় মানপিক ভাবের উত্তেজন! উপস্থিত হয় তখন 
তাহা হইতে যে আনন্দ উৎপন্ন হয় (যাহ বাহ্কাধ্যে পরিণত হইবার জন্য 

স্বল্লাধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে) এই সময়ে তাহার এ মনোভাব কাধ্যে 

পরিণত হইতে যথোচিত চেষ্ট। দ্বতুঃই উদিত হইয়। থাকে। এই ব্যাপারকে 

তাহার অসাধ্ঘন্ মানসের অবশভাবের কাধ্য বলা যায়। কেনন।) ইহা চলিতে 

থাকা কালে উহার উপবে সঞ্থিন মানপের কর্তৃত্ব,--যেমন ইচ্ছ। ও সংযম,-_ 
নিষ্ক্রিযই রহিয়া থাকে । তথখুন অস্রকম্পাদি মুচ্ছান্তক হিষ্িরিয়ার দ্বিতীয়াবস্থ। 

অলক্ষিতে ( আপনিই ) লমুপস্থিত হয়। এই সময়ে কিন্তু তাহার আন্তরিক 

চেতন। ( সংজ্ঞ| ) বিদ্ভমান খা(কতেও পারে । গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মধ্যে 

এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়াছিল, উপলান্ধ হয়। 

(৩) গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মধ্যে গরম্পরের প্রতি পূর্বোক্ত একই 
প্রকার ষে প্রদক্ষিণ, নমস্কার, আলিঙ্গন প্রভৃতি আচরণ প্রদখিত হইতেছিল, 

হিষিরিয়। রোগের সংক্রামকতাই তাহার পক্ষে অন্ততম কারণ হইতেও পারে। 

তবে এ স্থলে গরম হইতে পারে উভয়ের মধ্যে কে কাহার এ রোগ-সংক্রমণের 

কারণ হুইয়াছিল। ইহার সছুত্তর দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া বরং এস্কলে 
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বৃন্দাবন দান উভয়ের হিষ্টপিয়ার দ্বিগীয়াবন্যর লক্ষণ ঘুগপৎ উপগ্িত হইতে 

দেখি] তদ্ বাথ]! খ্যপৰেশে যেজপ বলিয়াছেন, এস্লে পাঠকগণের বিদতার্থ 

তাহাই ষধাষধ উদ্ধৃত করিয়া দেওঘবা! উচিত বোধ হইতেছে) 

“অশ্রু, কম্প, হাস্য, মুচ্ছ।, পুলক বৈবণ্য। 

কুষ্ণভক্তি-বিকারের যত মাছে মর্॥ 

ইহ! বই ছুই শ্রবিগ্রহ আর নাঞ্জি। 

সব করে করায়েন চৈতন্ত গে।সাঞ্ি॥” 

ইহা হইতে জবান! যায়, ভক্ত বৃন্দাবন দাসের মতে এই সকল কৃষ্ণভক্তির 

বিকার-লক্ষণ গৌরাঙ্গ নিজের ও নিত্যানন্দ দেহে শ্বয়ং প্রকাশ করাইয়াছেন। 
তিনি গৌরাঙ্গকে দেহধারী অথচ সর্বণিয়ন্ত। ঈশ্বর মনে ভাবিয়াই এইরূপ 
কাল্পনিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়। থাকিবেন। পরস্ত এই ব্যাপারে 

তাহার তাদৃশ অপদিদ্ধ(্তে পাঠকের আস্থা স্থাপন করার তাদৃশ কোন প্রয়োজন 

দেখ| যায় না। কেনন] আমুর্ষেদ-প্রমাণ সহায়ে এ বিষয়ে গৌরাঙ্গের যে পূর্ণ 
কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল, তাহ অনাক্সায়েই সমাধান ক€1 যাইতে পারে। পাঠক ! 

একবার অনুধাবন করুন, গৌরাঙ্গই প্রথমে নিত্যানন্দকে স্বকীয় অন্ুজ্ঞাময় 

ভাবপ্রেরণ! (১0829956107 ০ 001920800) দ্বার। বশীভূত করিয়। গোৌঁড়ে প্রচার 

কাধ্যের জন্ত পাঠাইয়া ছিলেন। নিত্যানন্দও এতাদন সেই প্রেরণার প্রভাবে 

ভাবাবিষ্ট থাকিয়া উক্তকাঁধ্য যথাসাধ্য সম্পাদন করিয়া সম্প্রতি নীলাচলে 

প্রত্যাগত হইয়ছেন। এখনও সম্ভবতঃ তাহায় সেই ভাবপ্রেরণার প্রভাব 

এখন€ বি্ধমান ছিল। তাতুম তাহার নিজেরও স্বকীয় ভাব প্রেরণার 

কাধ্য ( ৪০৮০-)5])000500 ) স্বল্পবিস্তর চলিতে ছিল। ইহার উপরে গৌরাঙ্গের 

পুনরায় ভাবপ্রেরণ। নৃতন করিয় প্রয়োজিত হইয়াছিল, অতএব এইরূপে 

গৌরাঙ্গ নিজের হিষ্টিরিয়া রোগের ন্বতাব নিত্যানন্দে সঞ্চারিত করি 

ছিলেন, তাহা অবশ্য বুঝিতে পারা যায়। নতুব! ভিন্ন প্রকারের হিষ্িরিয়া- 

্ন্ত নিত্যানন্দের এ ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গের ঠিক তুল্যব্ূপ আক্রমণ-লক্ষণ প্রকাশিত 

হওয়ার কোন সন্ত্বব হয় না। বাস্তবিক বর্তমান ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গ হইতেই 

নিত্যানন্দে তদীয় হিষ্টিরিয়া-স্বভাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংক্রামিত হ্ইয়াছিল, 
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ইহা৷ আফুর্কেদ গ্রতিপন্প করিয়। থাকেন।* পাঠক ! গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের 
এইরূপ অবস্থা কিছু কাল গত হইলে রোগ ধর্মাহুসারে উভয়ের হিষ্টিরিয়া 
আক্রমণের তৃতীয়াবস্থা অর্থাৎ গ্রলাপের অবস্থা সমুপস্থিত হুইয়াছিল। ইতিপূর্বে 

উভগ্জের অসদ্বিন্মানসে যে সকল ভাব উদ্বাপিত হইয়া! নিরুদ্ধাবস্থায় 

অবস্থিত থা।কয়। কাধ্য কাঁগতে ছিল, তাহার! এই সময়ে তাহাদিগের কৃত 

স্তব কাধ্যের মধ) [দয় ক্রমান্থয়ে অভিব্যাক্ত লাভ করিয়াছিল। “ক্রমান্বয়ে! 

ইহ বালবার অভিপ্রায় এই, ষে ভাব গ্রবলত্তর তাহ। অগ্রে এবং যাহা 

তত প্রবল নহে তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ পাইয়াছিল। উভয়ের কৃত শুব 

[বঙ্লেষণ কারলে উহ স্পষ্ট প্রতীত হইবে-_ 

(ক) গোরাঙ্গের অসন্বিন্মানসে 1বকৃত কল্পনাবলে আপনাকে কৃ ও 

নিত্যানন্দকে বলরাম বলিয়। ষেভাব সঞ্তাত হইয়। পুষ্টিলাভ করিয়াছিল 

তাহ সম্প্রত ক্কর্িয়োন্ুখ হুহয়। প্রলাপোক্িতে প্রথম প্রকাশিত হহয়াছে। 

তথ্পরেহ ত্যেষ্ট ভ্রাতাকে অতি সম্মান ৬ প্রীত প্রদর্শন কর। ডাচত, এই 

ভাব মনে ডাদত হওয়ায় গৌরাঙ্গ করজোড়ে নিত্যানন'কে প্রদক্ষিণ, নমস্কার, 

আলিজন ও মাহাত্মাাবলি স্তব দ্বারা প্রকাশ করিয়াছণেন। অপিচ নিত্যানন্দ 

গোরাপেের স্বায় অবতারত্ব ও তৎ্পছ অভাপ্সত ভাক্তপ্রাধান্ত ধর্ম নীচ, 

মুর্খ, পাতত [বশেষতঃ স্বণবাণকাধগের মধ্যে প্রচাপ করিতে [গয়। যদি কিছু 

গ্রচাণত শষ্টচাগের এবং নিজের আভপ্রায়েগাবরুদ্ধে কাধ্য করিয়াও থাকেন, 

তাহ হইলেও তিন পুর্ববাবাঁধ তাহাগ [নকট যে বাধ্য ও চিরক্তজ্ঞ, এইভাব 

তাহার মনে উদ্দত হওয়। খুব সম্ভব হইয়া? থাকিবে । তদনস্তর [নত্যানন্দের অল- 

স্কারাদ ধারণের কথা সহাধ্যায়।র মুখে শুনিয্। অবাধ কিপ্রকারে তাহ। সমর্থিত 

হইতে পারে, এইভাব বা চিন্তা (তনি পোষণ * করিতেছিলেন ॥ সম্প্রতি 
পপি পপ পপ পা পপ পাকি 
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তাহা পম্যক অভিব্যক্ত করিতে গিয়া! নিত্যানন্দকে মহান্ ধ্যানপর অথবা 
“যোগাবতার' দেখিয়া তিনি বধি নিশেষের পার+ ইহ! মনে করিয়াছিলেন 
কাজেই তাহার কৃত অলঙ্কারাদি ধারণ তাহার শ্বেচ্ছাধীন, এবং তাহ! ভক্তিরই 
শ্বরূপ ভিন্ন আর কিছু নহে, এই কথা, যুক্তিবহিভূতি হইলেও 'গৌরাঙগ দুরতার 
সহিত উহা ত্রিসত্য করতঃ কীর্তন করিয়াছিলেন। শেষে শিত্যানন্দের নিকট 
্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া ভক্তের ক্গাছে ভগবান যে নয়ত 
বশত” এই তত্ব প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন, কি না 
“বেদে কৃষ্ণ স্বতন্ত্র বলিয়। নির্দেশিত হুইজাছেন, কিন্তু সেই কৃষ্ণ হইতেছেন কি না 
নিত্যানন্দের বিক্রয়ের বস্তু! অভিপ্রায় এই, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও ভক্ত 
নিত্যানন্দের স্বার1 বিক্রিত বা পরিচালিত হইয়। থাকেন। এতক্িক্ 
আরও অনেক অযৌক্তিক ও অদঙ্গত কথ! গৌরাঙ্গ-রুত নিত্যানন্দের সবে 
সন্নিবেশিত দেখা যায়ু। পাঠক! এই প্রলাপে গৌবাজের যে একাধিক 
মনোভাব (90/016%: 17928) পরিব্যক্ত দেখ। যায়, তাঁহার কতকাংশ তীর 

স্বাভাবিক চতুরতা-মূলক, যে চতুরতা! স্বীয় ভ্রান্ত ধর্মমত প্রচারোদেশে গুযুকত 
হইয়াছিল, যাহাতে তিনি নিজে যেরূপ প্রতারিত হইয়াছিলেন, অন্যকে ও 
সেইবপ প্রতারিত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নিত্যানন্দেরও অসন্বন্ মনের 
এরূপ নাঁন৷ ভাবোদ্টীপনার ক্রীড়া চলিতেছিল। তিনি আপনাকে যে 

বলরামের অবতার মনে করিতেন, তাছা কোধ হয় ন।) বরং গৌরাঙ্গকে 
তাহার মনস্তষ্টির জন্য কথন কখন কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিতেন। কিশু একথ। 

গৌরাঙ্গকে জানিতে দিতেন না। এক্ষেত্রে দেখা যায়, গৌরাজকে কৃষ্ণ ও 
আপনাকে তীর “ভক্ত বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। গৌর'জের সহি 
এই সাক্ষাৎ হইবার পূর্ন তার মনে কয়েজ্টী কাবের উদয় ও উদ্দীপন! 
হওয়ার সম্ভধানা, ইহ) উপলব্ধ হয়! ষেহেতু হিষ্টিয়াগ্রস্ত বাক্তি 

সময়ে সময়ে আপনার প্রকৃত অবন্থ। খনুভব করিয়া! থাকে, সেই হেতু পূর্বে 
যেবূপ বলিয়াছি, নিত্যানন্দকে অন্তে যে যাহা বলুক তিনি কিন্তুনিজেকে 

একজন গৌরার্গ ভক্ত বলিয়াই ধিশ্বাম করিতেন। আর গৌরাঙ্গ যে প্ররুত 
কুষ্ণাবতার নহেন, তাহা তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন। কিন্তু রোগধর্মে ও 
গৌরাঙ্গ-প্রবপ্তিত নুতন ভাব-ধর্ম প্রচারার্থ আপনাকে প্ররুষ্ট সহায়ক, এই 



১৯২ গৌরাললীলা-রহস্য। 

অভিমানও করিতেন বলিয়া এবং গৌরাঙগকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত 

করার৪ একটা ইপ্পা অনেককাল হুইতে তাহার মনোরাজ্য অধিকার 

করিয়া আ(সিতেছিল। সম্প্রতি গৌরাঙ্গের অনুজ্ঞায় গৌড়ে গিয়। তাহার 

কোন কোন বিষয়ে তাহার স্পষ্ট আদেশ না থাকিলেও স্বকীয় ইচ্ছার 

বশবর্তী হইয়া কতকগুলি কার্ধ্য কিয়] ফেলিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহ। স্মরণ 

করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন পাছে তজ্ঞন্ত তাহাকে ক্রোধপ্রবণ 

গৌরাঙ্গের অগ্রীতিভাজন হইতে হয়। সম্ভবতঃ সেই ভয়েই তিনি গৌরাঙ্গের 

সছিত সহস1 সাক্ষাৎ করিতে সাহস করেন নাই। ধদবাৎ স্বকীয় প্রেরণ! 

(থ760-582995600 ) দ্বার! সঞ্জাত হিঠরিরিয়ার বিশেষ-আক্রমণ কাঁলে গোৌরাঙ্গের 

স্বেচ্ছাপূর্বক আগমন ও তাহ! হইতে স্বীয় অপকার্য্যের আশাতীত উপেক্ষাও 

অনুমোদন বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঞ্ছ্য হিষটিরিয়ার নিদ্রা-আবেশ ভাব সহসা 

ছাঁড়িয়া গিয়াছিল । 

পরক্ষণে গৌরাঙ্গকে সাক্ষাতে উপস্থিত দেখিয়া] ও তীহাকে আলিঙ্গন 
ও নমস্কার ছলে গাত্রম্পশ ([107)0060 1086:0-500990101) ) লাভ করিয়! 

তত্বারা পুনরায় হিষ্টিরিয়ার এক নৃতন প্রকার আক্রমণের বশীভূত হইয়| 

পড়িয়াছিলেন। তাহাতে গৌরাঙ্গের পীড়ার দৈহিক ও মানপিক লক্ষণ অনেকক্ষণ 

তাহাতে আশ্ধ্যব্ূপে অন্ুক্রামিত হইতে দেখ! গিয়াছিল। তন্মধ্যে কেব্গ তীব্র 

আক্রমণ হইলে নিত্যানন্দের প্রায়শঃ উলঙ্গ হইয়া পড়ায় ষে বিশেষ লক্ষণ ছিল 

কেবলমাত্র সেই বিশেষত্বট! *এস্কলে আদৌ উপস্থিত ছিল ন1। সেষাহ। হউক, 

এই হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের তৃতীয় অর্থাৎ প্রলাপের অবস্থা উপনীত হইলে 

তখন পূর্বোক্ত অন্ুকৃতির অন্তান্ত লক্ষণসহ ম্বকীয় ম্বভাব স্থলভ চ্যতুরি কিরূপে 

ক্রীড়া করিরাছিল, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। নিত্যানন্ন 

গৌরাঙ্গ-চরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন, তিনি যে কৃষ্ণ অর্থাৎ ঈথবর এবং সর্বববর্ৃত্বের 
আকর ইহা উল্লেখ করিয়া তোষামোদ জনক বাক্য প্রয়োগ করিয়৷ শরণাগতি 

ও দাস্তভাব জানাইলে অনায়াসেই তাহার প্রসন্নত1 লাভ করা যাইতে পারিত। 

পূর্ব নিত্যানন্দ যখন শ্বেচ্ছাপুর্ববক তাহার দণ্ড গাছটা তিন খণ্ড করিয়াছিলেন, 
গৌরাঙ্গ তাহা শুনিয়া নিশ্চয় ক্রোধ করিতে পারেন এবং হয়ত তিনি 
এই অপকাধ্যের জন্ত নিত্যানন্মকে বিশেষ শান্তিও দিতে পাগ্িতেনু। কিন্তু 



২য় খ, ৯ম প, মন্তব্য ১৯৩ 
ঁ 

ওনিত্যানদদ যখন গৌরাঙ্গের প্রশ্নোত্তরে বলিলেন,--গৌরাঙ্গের আবার দণ্ডের 

কি প্রয়োজন? অতএব তাহা! তিনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাতে যদি 

অপরাধ হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য ধেদণ্ড বিধানের ইচ্ছা হয় হউক। 

এস্থলেও গৌরাঙ্গ স্তব দ্বার। সেইরূপ শরণাগতির কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন । 

বথা-_গ্রথমে নিত্যানন্দকে ভগবান্ ও সর্বনিয়ন্ত। উল্লেখ করিয়। তিনি (গৌরাজ) 

ঠাহাকে যে প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও আলিঙ্গন করিয়াছেন সে কেবল ভক্তও দাসের 

প্রতি তাহার (ভগবানের) ল্লীতি ও কৃপা প্রদর্শন মাত্র। উহার পরে অলঙ্কারাদি 

স্বারণ যে গৌরাঙ্গের নিদেশ বহিভূর্ত কার্ধা, ইহা করার জন্য অপরাধ অবশ্য 

হইয়। থাকিবে ইছা বুঝিতে পারিয়। ও তাহ স্মরণ করিয়! সেই সময়ে নিত্যানন্দ 

বলিয়াছিলেন-_-ততুমি আপনি যাহী করাও তাহাই আমি করি, তুমিই দণ্ড 

ধরাইয়। তাহ ছাঁড়াইয়াছ,আবাঁর মুনিধর্ম ছাড়াইয়া তাড়ু খাড়ু প্রভৃতি ধর়াইয়াঁভ। 

লোকে কিন্ত আমাকে এজন্য উপহাল কবে। যাহা হউক আমি তোমার 'নর্তক*, 

তুমি যেষন ভাবে নাগা আমি পেইরূপ আনন্দের সহিত নাচি। তোমার 

অন্বগ্রহ বানিগ্র্গ সে তমিই জান” পাঠক ! নিত্যানন্দের এই নিতান্ত 

শরণাগতির আজাব পর্যালোচনা করিয়। দেখিলে নিত্যানন্দ যে কেবল 

স্বেচ্ছাপূর্বক গৌরাঙ্গের তোষামোদার্থ এরূপ মিথ্যাকথ। বলিয়াছিলেন, তাহ! 

নহে, ইহাতে তিনি তাহার বর্তমান মনের প্রকৃত ভাবই বাক্ত করিয়াছিলেন, 

তাহ! বোধ হয়। তিনি প্রথমে গৌরাঙ্গের ভক্ত হইয়া তাহার সাহচষা ও প্রেরণার 

অবীনে আদিগা হিউ্টিরিয়া রোগের বিষমীভূত হন। তাহাতে পূর্ব্বাবধি 

হিষ্টিরিয়ার প্রকারভেদ বাল স্বভাবত্ব বিদ্যমান ছিল, ইদানীং তাহার উপরে 

গৌরাঙ্গের হিষ্টিরিয়া বিশেষের লক্ষণ যোগদান করিয়াছিল সে জন্য দেখা 

যায়, নিতানন্দ ক্রমে ক্রমে গৌরাঙ্গের অন্থকরণে অনেক কার্ধা করিয়াছিলেন, 

শেষে ্বীম অপথ্ধিন মানসের প্রেরণায় তিনি যে সমস্ত কার্ধা নিজে 

করিতেছিলেন তাহা ত্বাহার রৃত স্কার্ধয বলিয়া আদৌ মনেই হইত না) 

ষেন ঈশ্বর (অর্থাৎ তীহার গৌরাঙ্গই) তাহাকে সমস্ত কার্ষা করাইতেছেন, 

ইহাই তাঁহার প্রতীতি হইত, নিত্যানন্দের তবে তাহাই অভিব্াক্ত হইয়াছে। 

ইহা ব্যতীত নিত্যানন্দবের প্রলাপোক্তি এবং এ স্ততির মধ্যে তাহার টাতুরিও 

যথেষ্ট প্রকাশ:পাইঘ়্াছে। [পক্ষান্তরে গৌরাঙ্গ এই সময়ে নিত্যানন্দ কথিত 

২৫ 



১৪৪ গৌরাঙ্গ লীলা-রহস্ত। 

স্বীয় প্রশংস! বাক্য ও কাল্পনিক হইলে, তত্বার৷ উদ্দীপিত ও আনন্দিত হুইয়। 

অনেক অসংলগ্ন প্রলাপবাকয ভ্বার। নিত্যানন্দকে আশ্বস্ত কারতে চেষ্ট 

করিয়াছিলেন, (তাহাতে নৈসর্গিক নিয়মে স্বীষ্প ভাবোত্তেজনাও আপনা 

আপনি প্রশমিত হুইয়াহিল। ) তাহার বহু প্রলাপোক্তির মধ্যেতুনিদর্শন স্বরূপ 

এস্থলে একটীমাত্র গ্রশিত হইল । যথ।-_ . 

প্রভু বোলে “তোমার যে দেহে অলঙ্কার। 

নববিধ! ভক্তি বই কিছু নহে আর।॥ 
তদনস্তর উভয়ে কতকক্ষণ এইরূপ প্রলাপ দ্বার স্ব স্ব একাধিক গৃহ 

মনোভাব (099719%. ০? 10983) চতুরতার সহিত প্রকাশ করিয়া শেষে 

স্থিরভাবৰ ধারণ করিলেন, অর্থাৎ হিষ্টিরিয়! আক্রমণের--চতুর্থাবস্থায় উপনীত 
হইলেন। এস্থলে বৃন্দাবন দাপ বলিয়াছেন,.-. 

“কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্ প্রকাশিয়া। 

বপিলেন নিভৃতে পুপ্পের বনে গিয়া ॥%' 

ইহাতে কি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে না যে, ইতিপূর্বে গৌরাঙ্গ ৪ 

নিত্যানন্দ উভয়েই যাহ! কিছু বলিতেছিলেন ততনমন্তই হিষ্টিরিয়ারই আবেশের 
অবস্থার? আবার, উক্ত জীবনী লেখক উভঙ্ন প্রভুর কথিত বিস্পঃ 

প্রল/গোক্তির ষেরূপ রহস্তভেদ করিয়। অজ্ঞ বৈষ্ৰ মগুলীকে বুঝইবার 

প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা অতীব কৌতুকাবহ। নে ম্বহস্য ভক্ত বৃন্দাবন দাসেরহ 

ভাষায় পাঠকগণকে জানাইতেছি। যথা --. 

“ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথ। | 
বেদে সে ইহার তত্ব জানেন সর্বথা ॥ 

নিত্যানন্দে চৈতন্তে যখনে দেখ! হয়। 

প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময় ॥ 

কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ ছুই জনে। 

চৈত্গ্ঠ-ইচ্ছাঁয় কেহ না থাকে তখনে ॥ 

ক টি. রঃ নাঃ রঙ 

আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত। 

এই মত লুকায়েন নিত্যানন্দ তত্ব । 



২য় খ, ৯ম প, মন্তব্য ০ ০ ১৯৫ 

সথকোমল ুর্ব্বিজ্ঞের ঈশ্বর-্দয় । 

বেদে শাস্ত্রে ব্রঙ্গা শিব নব এই কয়॥ 

না জানি না বুঝি মাত্র সবে গায়ঃগাথাহু। 

লক্ষ্মীর! এই সে বাঁকা, অন্তের কি কথা। 

অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে ষে, জীবনী লেখক গৌরাজ 
এবং নিত্যানন্দের প্রলাপ বাকের প্রকৃত তথ্য কিছু ম্যত্র হদঙ্গম করিতে 
না পারিয়্াও তাহাদের তথাকথিত অবতারত্ব, নিত্যানন্দের লীলা-গ্রসঙ্গে 

এস্থলে, যাহাতে অলৌকিকভাবে রঞ্জিত হুইয়া দৃট়ীভূত হয়, শ্বীয় বাক্চাতুধ্য 

সহকারে সেই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অজ্ঞ পাঠকদ্িগের চিত্ত বিমোহিত, 

অন্ত কথায় তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন। কেবল তাহাই 

নহে, এরূপ করিতে গিয়া নিজেও অবঠ্ঠ প্রতারিতও হইয়াছিলেন। 

ইহার পরে ঠৈতন্ত ও নিত্যানন্দ স্থস্থির হইয়াছিলেন। তষ্পরে গোৌরাগ 

নিত্যানন্দের নিকট বিদীয় লইয়া নিজ বাসায় গেলেন, নিত্যানন্নও জগন্নাথ 

দশনে গমন করিলেন। ফলতঃ পাঠক ইহাত্তে এব্ূপ মনে কাঁরবেন 

না যে, উভয় প্রতুর হিষ্টিরিয়ার আক্রমণের চতুর্থ অবস্থা পর্ধ্স্ত অপগত 
হইলে তাহাদের মনের ভাবোত্তেজনা একেবারেই প্রশমিত হইয়া গিরা(ছল। 

কেন না ভাবোত্তেজনার আবেগ একবার আক্রম্ণ-জনিত বাহ্ কাধ্যে 

পূর্ণ মাত্রায় পরিব্যয়িত হয় না। কতকাংশ এ উত্তেজনার আবেগ অনদ্থিন্ 

মানসে (0 00900901098 70100) সাঞ্চত রাহয়া যায়, যাবৎ পুনকরুত্তেজনার 

উপযুক্ত কারণ উপাস্থত না হ্॥। সেজন্য দেখ! যায়, গৌরাঙ্গকে বিদায় 

কারয়া নিত্যানন্দ জগন্নাথ দেখতে গেলেন, তাহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে 

বিহ্বল হইয়। গড়াগাঁড় দিতে এবং আছাড় খাইতে লাগিলেন, তাহাকে 

শত জনেও তখন ধারয়া রাখিতে পারে নাই। [তিনি জগমাথ, বলরাম, সুতদ্রা 

ও সুদর্শন দেখিয়। ক্রন্দন করিম্াছিলেন, পরে উপাস্থত দর্শকা্দগকে কোলে 

লইয়া তাহাদিগের অন্দ চক্ষের জলে সিঞ্চন কাঁরয়াছলেন। বল! বাহুল্য, 

জগন্নাথ দশনে তাহার ভাবোত্বেজন। উপস্থিত হুইয়॥ ৃহষ্টিরিয়ার এক 

আক্রমণ উপস্থিত হহয়াছিল। তৎপরে আবেশে পরম বন্ধু গধাধর পণ্ডিতের 

বাটা গিয়। তাহাকে দেখিবামান্ড তাহার গল। ধরিয়। ক্রনন ও তাহাকে 



১৯৬ | গৌরাঙঈগলীপা-রহস্ত | 

নমস্কার করিয়াছিলেন। তিনিও নিত্যানন্দকে দেখিয়া আনন্দে তত্প্রতি 
এরূপ:ঃআচবণ কারয়াছিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের গুপকীর্তণ করিয়াছিলেন । 

(“অন্তোন্তে ছুহে করে মহিম। ইহার ।)৮ ইহাতে প্রতীত হয়, বহুদিনের 

পরে উভয় বন্ধুর পরস্পর সন্দর্শনে উভয়ের ভাবোত্তেজনা সহদ। প্রবল 

ভাবে সঞ্জাত হওয়ার তাছার। উভয়েই হিষ্রিরয়ার এক এক আক্রমণ বিশেষের 

বশীভূত হইয়াছিলেন। কেন না জান যায়, তখন তাহাদের বাহজ্ঞান ছিল 
ন। এবং উহার কতক্ষণ পরে উভয়ের সুস্থির ব। বাহ্ ভাব লাভ হহযাছিল। 

বৃন্দাবন দাসের উক্তি ছারাও তাহ। উপলবধও হইতেছে । তিনি এইস্থানে 

বলিরাছেন--. 

“তবে ছুই-প্রভু স্থির হই একস্থানে। 

বাঁসলেন ঠৈতন্ মঙ্গল সম্কীর্তনে ॥ 

তবে গদাধর দেব [নত্যানন্দ প্রতি । 

নিমন্ত্রণ কারলেন "আজ ভিক্ষা ইথি” ॥ 

তদনস্তর, নিত্যানন্দ গৌড় হইতে যে সুক্ষ ও সুগন্ধ চাউল ও একথগুড 

রাজন বস্ত্র আনিয়াছিলেম তাহ। পাধপকে দলেন। আপচ তওুল রান্ধয়। 

গোপীনাথ (বিগ্রহকে নিবেদন কারয় দয়া সেই প্রসাদ পাওয়ার কথ। বাললেন। 

গদাধর তুল দেখিয়া তাহার অত্যন্ত প্রশংসা কারয়া পরে তাহা রন্ধন 

এবং তেঁতুলের কোমল পত্র লুন জলে বাটিয়। ব্যঞ্রন প্রস্তুত করিয়া গোপীনাথকে 

ভোগ দিলেন। এই সময়ে গৌরাপ্দ তথায় অনাহুত আপিক্সা তিন জনে 

প্রসাদ পাইলেন। এই অনাহুত আসাগ কারণ, বোধ হয়, নিত্যানন্দকে 

অনেক বাদনের পরে দেখতে পাহবেন এছ ভাবাবেগ মনে ডপাখত হহলে 

গৌরাঙ্গ আর স্থর থাকিতে পাগেন নাহ, তাহ খু[জয় গদাধঞ্জের বাটাতে সহসা 

আসয়াছিলেন। এবং তাহার স্বভাবতঃ ভোজন লোলুপতা এবং নিত্যাননোেপ 

স1হত পুনঃ সাম্মলন ও ঘনিষ্টতা বদ্ধনেচ্ছা বশতঃ কৌশলে যায়] তথায় 1নজের 
নিমন্ত্রণ পাকাহয়। লইলেন। তিন জনে একত্রে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হহলে 

গৌরাঙ্গ প্রথমে অন্নের গন্ধেঞ্স অতি প্রশংস। করিলেন, এমন কি, এ গন্ধে |নশ্চন় 

কৃষভ|জ হয় বাললেন। পরে গদধাধরের পাক, বিশেষ কাকিয়। শাক ও তেতুলের 

ব)ঞরনের, বহু-প্রশংসা করিতে লাগিলেন । এ সঙ্গে গদাধরূকে বলিলেন»- 



“২য়খ, ৯ম প, মন্তব্য ১৯৭ 

বুঝিলাম বৈকুষ্ে রন্ধন কর তুমি। 

তবে আর আপনারে লুকাও বা কেনি? | 

« এইরূপে গৌরাঙ্গ আহার. করিতে করিতে হস্ত পরিহাম ছলে নিজের 
অসদ্িন মানসের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাঠক! গৌরাঙ্গ ইতিপূর্বে 

গদাধরকে লক্ষ্মী বলিয়। কল্পনাও করিতেন, এন্থলে বৈকুহের পাচক বালয়। 

সেই মনোভাবই হাসিতে হাপিতে ব্যক্ত করিলেন এবং গদাধরকে আত্মগোপন 

কেন কারতেছ ? ইহাও বলিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত কথা পরিহাস 

বলিয়৷ গণ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বাগ্তব পক্ষে তাহ! নহে, উহ! গৌরাঙ্গের 

প্রলাপ বাক্য; কেন না বৈকুগ্ঠে বিষ্ণুর রাধুনি ব্রাহ্মণ থাকার ত কোন 

প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে যদি তিনি মন্ুষ্বের মত আহারই করিতেন, 

ইহ! হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মী দেনী কর্তৃকই আবশ্য তাহার অন্ন রন্ধিত হওয়! 

মস্ভব হইত, তেমন স্থলে বিকৃত মন। গৌরাঙ্গ স্বীয় কল্পনা! বলে দেই লক্ষমীকেই 

গদাধররূপে মনে মনে অবধারণ করিয়! লইয়াছিলেন, এবং যেন তাহাকে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিয়া সম্প্রতি নিত্যানন্দ ও গদাধরের মনে তাহা 

প্রত্যয় করাইবার চেষ্ট! করিতেছিলেন। বস্তগত্যা সমস্ত ব্যাপারটাই বিকৃত 

মনের বিচিত্র কল্পনা-সংস্থজন !? 



দশম পরিচ্ছেদ 

[ রথধাত্র। দর্শনার্ঘ অদ্ধৈ তাচাধ্য প্রমুখ বু আস্ীঘ। পারিধন ও তক্তগণের নীলাচলে; আগমণ । 

যে সকল “দ্রব্যে গৌরাঙ্গের পুর্বে শ্রীতি ছিল, তাহ! সঙ্গে লইয়া সমস্ত পথে উহাদের কীর্তন 

করিয়! চল।। কমলাপুরে আমিলে জগন্ন।থের মান্দিরের ঘৃড় দেখিক! সকলের জ্রন্দনসহ দণ্ডবত 

কর|। তথায় ভক্ত গৌষ্টীর পৌছন সংবাদে গৌরাঙ্গ কতৃক অদ্বৈভাচাধ্যকে মহাগ্রদাদ ও মাল। 

প্রেরণ। শ্বদলের বৈষণবগণ লইয়। গৌরাঙ্গের আগাইয়। লইতে যাওয়া, আঠার নালার উতয় 

দলের পরম্পর মিলন, আনন্দ প্রকাশ, গৌরাঙ্গ অদ্বৈতাচাধ/কে এবং আচাধ্য গৌরাঙ্গকে পুনঃ 

পুন; দণ্ডবত করা; এরূপ উভয় দলের বৈষবগণেন মধ্যে পঈস্পর দগ্ডখতঃ ক্রন্দন, উচ্চধ্বন 

হত্যাদি হওয়।। জগনাথ মন্দির হইতে মাল। চন্দন প্রসাদ আদলে গৌরাঙ্গ কর্তৃক অগ্রে 

অদ্বৈওকে পশ্চাৎ অন্তাগ্তকে বিতরণ । গোরাঙ্গের চরণ ধরিয়। সকলের বর প্রার্থন, ৩ৎপে 

মঞ্চলে মিলিয়। জগন্নাথ, বলরাম ও গৌরাঙ্গর উৎসব উপলক্ষে নরেন্দ্র সর্বৌবর গির। জলকেলি। 

অনেকে গৌরাঙ্গের বেদান্ত ছাড়িয় নৃত্য কাত্তনে 'হড়াহাড়' করার জন্য নিন্দা, আবার কাহ। কাহ। 

কতৃক তাহাকে ঝড় ভক্ত ও জ্ঞানী মনে করিয়াও গুদংশ!। ইহার পরে গৌরাঙ্গ এক ভাড়ে 

তুলনা বপন ক।রয়। তাহ! সর্দবদ। দেখতেন, পথে বাঁহ্র হইলে একজল,এ ভাড় নহে তুলসা বৃক্ষ 

অগ্রে অগ্রে লইয়। যইত। অদ্বৈতেন সাহত শ্বেতদ্ব'পা বৈধ্বর্মিগের বিষয় কথেপকথন, ইত্যাদি। ] 

গৌরাঙ্গের আদেশ ছিল প্রতি বৎসর ভক্তগোষ্ঠী রথযাত্রা! দেখিতে শীলাচলে 

আগবেন। ওদগ্ছসারে অদ্বেতাচাষ্য প্রমুখ ভক্তগণ হধানাং নাপাচলে যাইতে 

উদ্যোগী হইলেন। ঠাকুর শ্রন্িবাস পগ্ডত ( ধাহাপ্প বাটীতে চৈতন্তের 

রুফ্ানন্দ বলাস হইনসাছিল) (২) চন্দ্রশেখর আচাধ্য (ধাহার গৃহে গোপা 

দেবাতাবে নৃত্য কারয়়াছলেন) (৩) গঞ্গাদান পাওত (ধাহাঞ্গ প্মরণে 

কম্মবন্ধ নাশ হগ) (9) পুগুরাক বিদ্ভানাধ (বাহাগে ম্মরণ কারয়। গোগা্ 

উচ্চেঃম্বগে ক্রন্দন কারয়াছলেন ) (৫) বক্রেশ্বন পারত (যান গোগাদের 

কাত্তনীয়। রূপে নর্তন কারতেন, (৬) প্রহ্যক্ ব্রন্মচারা (বাহার পঙ্গে পাক্ষাৎ 

বুসিংহ কথা কহেন) ৭) ঠাকুর হবিদ্াস। (৮) ছোট হরিদাস (যাহার 

সন্ধুকলে বাস) (৯) বাঞ্ছদেব দর্ত (বাহার স্থানে কষ স্বয়ং বিক্রীত হন) 

(১০) মুকুন্দ দত্ত (খান কৃষ্ণের গায়ন) (১১) আঞ্চগণপহ শিবাননা গ্রথীত 
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ভক্তগণ। (১২) গোবিন্বানন্দ (ধাহার স্মরণে দশ দ্রিগ নির্মল হয়) 
(১৩) গোবিন্দ দত্ত (ধিনি মূল হইয়া গৌরাঙ্গের সঙ্গে কীর্তন করিতেন) 
(১৪) আখরি॥। বিজয় দাস (ধাহারে গৌরাঙ্গ “রত্ববাহ* দেখাইয়াছিলেন ) 

(১৫) সদাশিব পণ্ডিত (যার ঘরে পূর্বে নিত্যানন্দ বাদ করিতেন 

(১৯) পুরুযোত্বম সঞ্জয় (ধিনি গৌরাঙ্গের পূর্ব অধায়নের মুখ্য শিষ্য ) (১৭) 

শ্রীমান্ পণ্ডিত (যিনি গৌরাঙ্গের নৃত্যে সাবধানে “দেউটা' ধরিতেন ) (১৮) 

নন্দন আচার্য (াহার গৃহে নিতানন্দ প্রথমে আসিগ্নাছিলেন ) (১৯) শুক্লান্থর 

্রঙ্গচ!রী ( গৌরচন্ত্র ধাহার অন্ন মাগিয়! খাইয়াছিলেন ) (২০) অকিঞ্চন শ্রীবর 

“( গৌরাঙ্গ ধাহার জল (বাহির কলসীর) পাঁন করিয়াছিলেন )। (২১) লেখক 

ভগবান্ পণ্ডিত ( ধাহার দেহে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান হইয়াছিল) (২২:২৩) গোপীনাথ 

ও শ্রগর্ভ ছুই ভাই (ধাহারা “নিশ্চিত? “কৃষ্ণ বিগ্রহাই ) (২৪) বনমালী 

পণ্ডিত (যিনি স্ববর্ণের হলমুষগ দেখিয়াছিলেন ) (২৫২৬) জগণীশ পণ্ডি 

ও হিরণ্য ভাগবত (যাহারা কৃষ্ণরসে মত্ত হইয়া চলিতেছিলেন এবং ধাহাদের 

বাটী হইতে গৌরচন্দ্র শৈশবে হরিবাসরে নৈবেগ্ত আনিয়া! ভক্ষণ করিয়াছিলেন ) 

(২৭) বৃদ্ধিমস্ত খান (ধিনি আজন্ম চৈতন্তের আজ্ঞাকারী) (২৮) পুরন্দর 

আচার্য (যাহাকে গৌরাঙ্গ “বাপঃ বলিয়। সম্বোধন করেন) (২৯) রাঘব পণ্ডিত 

(গৌরাঙ্গ ধাহার ঘরে লুকাইয়| ছিলেন) (৩) ভববোগবৈদ্য মুরারী (ধাহার 

দেহে গৌরাঙ্গ গোপনে বাদ করেন)। (৩১) গরুড় পণ্ডিত (নাম বলে 

ধাহার উপরে সর্পবিষ কার্ধা করে নাই) (৩২) গোগীনাথ সিংহ ( ধাহাকে 

গৌরাজ অক্রুর বলেন) (৩৩) শ্রীরাম পণ্ডিত (যিনি গৌরাঙ্গের প্রিয়পান্র ) 
(৩৪) নারায়ণ পণ্ডিত (যিনি শ্রীবাসের সঙ্গে চলিয়াছিলেন ) (৩৫) দামোদর 

পণ্ডিত (যিনি আই দর্শন জন্ত -নদীয়ায় আপিয়া পুনরায় সত্বরে প্রত্যাগমন 

করিতেছেন )। এতগ্ডিম্ন আরও অজ্ঞতনামা অনেক ভক্ত সঙ্গে লইয়া 

অদ্বৈতাচার্ধ্য (যিনি আইর নিকট ভক্তিপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া) যাত্রা 

করিয়াছিলেন । যেষে দ্রব্য থাইতে গৌরাঙ্গ পৃর্ধবে ভাল বাদিতেন তিনি তাহা 
তাহার ভিক্ষার জন্য সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং সঙ্গিগণ সহ মস্ত পথ সক্কীর্ভন 

করিতে করিতেও চলিয়াছিলেন। যে যেস্থানে তাহার বাস। লইতেন ভক্তগণের 

হরিধ্বনি শুনিয়া নিকটস্থ লোকেরা তাহাদিগকে দেখিতে আমিত। এইরূপে 
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অধ্বৈত প্রমূখ ভক্তগণ কমলাপুরে আসিয়। পৌছিলেন, তখন তথ! হইতে 

জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা ( 'ধ্রজপ্রনা ) দেখিয়া! সকলে কান্দিয়! দণ্ডবৎ হইয়া 

পড়িলেন। গৌরাঙ্গ উক্ত ভক্ত গোর্ঠীর আগমন সংবাঁদ জানিয়া “আগুবাড়িয়া 
লইবার চিত্ত করিয়াছিলেন। তিনি অধ্বৈতের প্রতি গ্রীতিষুক্ত হইয়া 

অগ্রে মহাপ্রসাদ (বা মাল! প্রসাদ) পাঠাইয়। দিলেন] জীবনীলেখক এই 

স্থানে বলিয়াছেন, অ্বৈতের প্রতি গৌরাঙ্গের এত অদ্ভুত গ্রীতি, যাহার 

অন্ত নাই। তিনি (গৌরাঙ্গ ) এক্ষণে বার বার ইহা! বলিতে লাগিলনে, বথা-- 

"শয়নে আছিলু ক্ষীর সাগর ভিতরে । 

নিদ্রাভঙ্গে হৈল মোর নাঢ়ার হুস্কারে | 

অদ্বৈতের নিমিত্ব মোর এই অবতার ।* 

ইহা শুনিয়া যাবতীয় প্রধান “মহাস্তঁ সকল আহ্বৈতাঁচার্যোর প্রতি একান্ত 

ভক্তি করিলেন। গৌরাঙ্গ 'আইল! অদ্বৈত? শুনিয়। প্রিয় গোষ্ঠীর সহিত জ্জন্ত 

প্রতাদগমন করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর ও পুরী গোসাঞ্ি (মাধব পুরী) 

তাহার সহিত আনন্দে চলিলেন, “কাহারে! বাহ নাগ? । সার্বভৌম, 
জগদা'নন্দ, কাশীমিশ্র, দামোদর, স্বরূপ, শঙ্কর পণ্ডিত, কাশীশ্বর পগ্ডিত, ভগবান 

আচার্ষা, প্রচথাক্স মিশ্র (ধিনি প্রেমভক্তির প্রধান ), পরমানন্দ পাত, বাঁয় 

রামানন্দ, গোবিন্দ (চৈতন্তের দ্বারপাঁল ), ব্রহ্মানন্নমভারতী, শ্রীরপ, সনাতন, 

রঘুনাথ টবদ্য, শিবানন্দ নারাধণ, অচাতানন্দ ( অহ্বৈতৈর জোষ্ঠ পুত্র ) বাঁণী নাথ, 

প্রীশিবি মাচাতি এবং অঙ্জাতনাম-ভক্তবৃন্দ গৌরাঙ্গের সঙ্গে আনন্দে গমন 

করিয়াছিলেন ৷ ইহাদের কাহারও বাহাদৃঠি যা বাহাঞ্জান ছিল না। আঠার 

নালাতে ইহাদের সহিত অদ্ৈতাচার্ধা সকল টৈষ্ণবকে লইয়া একত্র মিলিত 
হইলেন, এদিকে গৌরাঙ্গও আগুয়ান হইয়া নরেন্্র সরোবরের নিকট উপস্থিত 
হইলে উভয় গোঠী পরম্পর দেখাদেখি হইল। দুর হইতে দুই বৈষ্ণব দল 
পরস্পরের প্রতি দগ্ুবৎ হইয়া পড়িল | গৌরচন্দ্র দুর হইতে অদ্বৈতকে দেখিয়া 

অশ্রমুখে দগ্ুপাত করিতে লাগিলেন । অদ্বৈতও নিজ ইষ্টদেব ( “প্রাণনাঁথ ) 

গৌরাঙ্গকে দূর হইতে দেখিয়! পুনঃ পুনঃ দগ্ডবৎ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই 

গ্বানে:বন্নাবন দাস বলিয়াছেন,-_ 
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অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মৃচ্ছা, পুলক, হুঙ্কার । 

দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর॥ 

ছুই গোষ্ঠী দণগ্ডপাত কেব| কারে করে। 
সভেই চৈতন্তরসে বিহ্বল অস্তরে ॥ 

কিবা ছোট, কিবা বড়, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী। 

দণ্ডবত করি সভে করে হরিধবনি ॥ 

ঈশ্বরো করেন ভক্তসঙে দণ্ডবত। 

অদ্বৈতাদি-প্র ভূ করেন সেই মত ॥' 

এই মৃত দগ্ডবৎ করিতে করিতে দুই দল একত্রে ভালমতে মিলিত 

হইয়াছিলেন। এক্ষণে গৌরাজ অদ্বৈতকে দেখিয়! কোলে করিয়া স্বীয় প্রেমানন্দ 
জল ত্তাহার অঙ্গে পিঞ্চন করিলেন। অধ্ৈহ৪ আনন পুর্ণিত হইরা শ্লোক 

পড়িয়। গৌরাঙ্গকে নমস্কার করিতে প্রবৃত্ত হঠলেন। তাহাকে পুজা করিবার 

জন্য ষাহা যাহ! সাজ করিয়াছিলেন তৎসমস্ত তুলিঘা গিয়। অদ্বৈত সিংহ আনন্দে 

হুঙ্কার করিতে লাগিলেন, আর,--”আনিলু আনিলু'* বলি ভাকে বার বার ॥" 

তৎপরে এরূপ উচ্চ হরিধ্বনি হইয়াছিগ যে, এঁ স্থানে বৈষ্ণব ছাড়া আরও কত 

অন্ঞ লোক জড় হই গেল, তাহারাও “হরি? বলিয়। ক্রন্দন করিল। সকল 
তক্তগোষ্ঠী পরস্পর গলা ধরাধরি করিয়া! আনন্দে ক্রনান করিতে ও “হরিহরি 

বলিতে লাগিলেন। সকলে অদ্বৈতকে নমস্কার করিলেন, “যাহার নিমিত 

প্রীচৈতন্ত অবতার । তখন ছুই গোষ্ঠী “মহ উচ্চ ধ্বনি হরি সঙ্কীর্তন করিতে 

লাগিল। “কোথা কে নাচে কোন্ দিগে কেবা গায়? । “কেবা কোন্ দিগে 

পড়ি গড়ঃগড়ি যায় ॥* .গোৌরাঙগকে দেখিয়া সকলে “আনন্দে বিহ্বল” হইল, 
তিনিও সকলের মাঝে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

এদিকে নিত্যানন্দ ও অত্বৈতৈে কোলাকুলি করিয়া “ছুই মত্ত সিংহ* আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিলেন । গৌরাঞ্গ প্রত্যেক টবষ্ণবকে গ্রীতিমনে আলিঙ্গন 

করিলেন। তিনি ভক্তের নাথ, ভক্তাধীন, ভক্তের প্রাণ, সেজস্ত ভক্তের গল। 
ধরিয়। ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জগন্নাথের মন্দির হইতে বহুসংখ্যক 
মাল। ও চন্দন আলিয়! উপস্থিত হইল। গৌরাঙ্গ সর্ববাথে অধৈতের গলায় মাল। 
দিয়া পরে আর আর লকল টবঞ্চবের গলায় শ্বহস্তে মাল! দিলেন এবং 

২৬ 
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চন্দনও এনূপ লেপন করিয়া দিলেন। টষ্ণবগণ প্রভুর কৃপা দেখিয় বা 
তুলিয়া উক্চম্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অপিচ, সকলে তাহার চরণ ধরিয়। 
এরূপ বর প্রার্থন। করিলেন যেন তাহার! জন্মে জন্মে তাঁহাকে না ভূলেন এবং 

মনুষ্ত, পণ্ড ব! পক্ষী হুইয়! জন্মগ্রহন করিলে তাহার চরণ যেন সর্বদ! দর্শন 

করেন। বৈষ্ণব গৃহ্িণীগণ দুরে থাকিয়া গৌরাঙ্গকে দেখিয়া! অজজ্ত ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। পরে অঠার নাল হইতে গৌরঙ্গের সহিত সকলে সঙ্কীর্তন 
নৃত্যগীত বাদ্ভ করিতে করিতে দশদণ্ডে নরেন্দ্র পু্ষরিণীর কুলে আলিয়া উপস্থিত 

হইলেন। 

হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ। 

জলকেলি করিবারে আইল। নরেন্দ্র ॥ 

অর্থাৎ জগক্লাথ, বলরাম এবং গোবিন্দ বিগ্রহের জলকেলি যাত্রা উপলক্ষে 

নরেন্দ্র হারোবরে আগমন হইয়াছিল । তখন হরিধ্বনি, নৃত্যগীত এবং মৃদঙ্গ, 

কাহাল, শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাদ্য এবং বহু পতাকা ও চামর চতুর্দিকে সুন্দর 

শোভা দায়ক হইয়াছিল। ইহাতে “মহ। জয় জয় শব? "মহ! হরিধবনি ভিন্ন আর 

কিছু শুনা যায় নাই । রামকৃষ্চ ও গোবিন্দ প্রোক্তরূপে শোভায় পরিবেষ্টিত 

হুইয়। নরেন্দ্র জলাশয়ে উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ গোষ্ঠী এবং চৈতন্য গোষ্ঠী 

এই উভয় গোষ্ঠীর একত্রে সঙ্কীর্ভনে মিলিত হওয়ায় খুব আনন্দ হইয়াছিল। 

চতুর্দিকে লোকের আনন্দের অস্ত ছিল ন।। এক্ষণে বিগ্রহ রাম্কৃষ্ণ ও গোবিন্দ 

নৌকায় উঠিলেন, চতুর্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলাইতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ 
ইছ। দেখিয়! সন্ত হইয়। স্বীয় তক্তগণ সহ নরেন্দ্রের জলে আনন্দে ঝাপ দিগা 

জল ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুর্বে যমুনায় শিশুগণ হাত ধরাধরি করিয়া 

“মণ্ডলী হইয়া, যেরূপ জলকেলি করিত গৌরাঙ্গ তাহারই অন্থকরণে এই 

জলক্রীড়। গ্রথমে আরস্ত করিলেন। গৌড় দেশে ইহা কয়া, নামে আখ্যাত। 
সেজন্ত বোধ হয়, গৌরাঙ্গ বৈষ্ব্মগুলী লইয়। “কয় কয়” বলিম্ন! জলে করতালি 

দি 'বাছ্য” বাজাইলেন। সকলের গোকুলের শিশুভাব উদয় হইল, গৌরাঙ্গ ও 

গৌকুলেন্দ্রের ভাবে ভাবিত হইলেন।-_ 

“গোকুলের শিশুভাব হইল সভার। 

প্রভুও হইল। গোকুলেন্দ্র“অবতার ॥ 
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এক্ষণে কাহারে] বাহ্ ছিল না, সকলেই আনন্দে বিহ্বল, তাহার নির্ভয়ে 

গৌরাঙ্গের দেহে জল দিতে লাগিল। অদ্বৈত ও চৈতন্য মহা কৃতুহলী হইয়া 
উভয়ের প্রতি জল ফেলাফেলি করিতে লাগিলেন । কখন অদ্বৈত ছারেন, কখন 
গৌরচন্ত্র হারেন। “শেষে 

“নিত্যানন্দ গদাধর গ্রীপুরীগোসাঞ্ি। 
তিন প্রভু জলযুদ্ধ, কারো হারি নাঞ্ি। 

দত্ত গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার ধার । 

পরম আনন্দে দুহে করেনহৃঙ্কার॥ 

ও দিকে, 

ছুই সখা--বিদ্যানিধি শ্বরূপদামৌদর | 

হাপিয়া আনন্দে জল দ্রেন পরম্পর ॥ 

এইরূপ শ্রীবাস প্রভৃতি আর আর ভক্তগণ পরম্পর জল খেল! করিতে 

লাগিলেন। চৈতন্য আনন্দে বিহ্বল হইনেন। রামকঞ্চ ও গোবিন্বের নৌকার 
অবস্থান কালে লক্ষ লক্ষ লোক চতুর্দিকে আনন্দে বেড়াইতে লাগিল । 

( বস্ততঃ, বনুপূর্বব হইতে এই জলক্রীড়া চন্দনযাত্র। নামে প্রখ্যাত এবং উৎসব 

রূপে প্রচলিত হইয়৷ আপিয়াছে, এদিকে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, ) সেই জঙগে 

সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি এবং যাহার বহু ভাগ্যবান্ ও ভক্তিমান্ তাহারাও 
আনন্দে জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং ঠৈতন্তের গোষ্ঠীকে চিনিতে 

পারিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বড় বড় নামধারী স্প্যাসী সকল চৈতন্তকে দেখিতেও 

ভাগ্য করে নাই তাহার! সম্প্রতি এইরূপ বলিয়াছিল+-.- 

আরে! বোলে “চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি। 

কি কাধ্য বা করেন কীর্তন-ছুড়াহুড়ি॥ 

সর্বদাই প্রাণায়াম--এই পে যতি ধর্্। 

নাচিব কান্দিব-" একি সন্ন্যাসীর কর্ম ॥ 

কিন্তু 'উত্তম ন্যাসিগণ' সেই কৃষ্ণটচৈতন্তকে “মহাজন, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা 
“বড় ভক্ত” বলিয়! প্রশংসা করিয়াছিলেন অথচ তাহা তাহার প্রক্কৃত তত্ব 

জানিত ন| (প্রশংদেন সভে, কেহ না জানেন তত্ব )। এইরূপে গৌরাঙ্গ 
জ্ললক্রীড়া ব্যাপার সমাধা করিয়! সকলকে সঙ্গে লইয়। জগয়াথ দেখিতে 
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চলিলেন। তাহাকে দেখিয়! গৌরাঙ্গ, ও ভক্তগণ সকলেই আনন্দে ক্রন্দন 

করিতে লাগিলেন, গৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়! পড়িলেন, তাহার সকল-অঙ্গ আনন্দ 

ধারায় তিতিল।, 

অত্বৈতাদি ভক্ত গোষ্ঠী তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন অথচ আনন্দ দিদ্ধ 
মধ্যে ভাসিতে লাগিলেন। তদনস্তর বৃন্দবন দাস বলিয়াছেন, ছুই দিকে ছই 

সচল ও নিশ্চল জগন্নাথ দেখিয়। ভক্তগোঠী নমস্কার করিতে লাগিল। কাশীমিশ্র 

এমন সময়ে জগন্নাথের গলার মাল! সকলের গলায় পরাইয়া দিল। গৌরাঙ্গ 

মুহাভয় ভক্তি করিয়া এ মালা লইলেন। অন্টে না জানিতে পারে কিন্ত 

গৌরাঙ্গ বৈষ্ণব, তুলসী, গঙগ! ও প্রসাদের ভক্তি জানিতেনঃ-- 

(€বষব-তুলদী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি। 

তি'ছে! সে জানেন, অন্তে ন। ধরে সে শক্তি ॥) 

এস্থন্নে বৈষ্ণবের প্রতি ভর্তির কথা দাক্ষাতেই তঞ্জানা হুইল, গৃহস্থ- 
বৈষ্ণবকেও সকলে দগুবৎ করে,সম্ন্যাস গ্রহণ করিলে পিতা পুত্রকে নমস্কার করেন, 

সন্ন্যাসী সন্নযাসীতে পরস্পর নমস্কার বিহিতই আছে, শিক্ষা! গুরু যে শ্রীকৃষ্ণ (এস্থলে 

গৌরাহ্ছ ) তিনিও হ্বয়ং বৈষ্ণবকে নমস্কার করেন, ইত্যাদি কথিত হইয়াছে 

অতঃপর, তুলসী লইয়1 গৌরাঙ্গের “লীলা? প্রসঙ্গ বিবৃত হইতেছে ।-_-একটা 
ক্ষুদ্র ভাড়ে মৃত্তিকা দিয় তাহাতে তুলসী আরোপণ করিয়া গৌরাঙ্গ সর্বদা 

দেখিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন-- 

প্রত বোলে “মুঞ্চি তুলসীরে ন! দেখিলে । 
ভাল নাহি বাসো যেন মত্ম্ড বিনে জলে ॥” 

যখন তিনি নাম সংখ্য! শেষ করিয়] পথে চলিতেন তখন একজন অগ্রে অগ্রে 

এ তুলসী লইয়া! যাইত। উহ! দেখিয়! “আনন্দ ধারা” (নয়নের জল) তাহার 
সর্ববা্গ বহিয়! পড়িত। যেখানে তিনি সংখা| নাম করিতে বপিতেন তাহার 

পার্থ এ তুলসী রাখিতেন, নাম লইতে লইতে উহাকে দেখিতেন, নামদংখ্যা 

পূর্ণ করিয়া পুনরায় তুলসীকে অগ্রে করিয়। দেখিতে দ্বেখিতে চপিতেন। 
এইন্দপ তুলসী-নীলা, বর্ণনা করিয়া বৃন্দাবন দাঁপ বলিয়াছেন,_-“এ ভক্তি-ধোগের 
তত্ব কে বুবিবে আন।” ইহার পরে গৌরাঙ্গ জগম্নাথকে দর্শন ও নমস্কার 
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করিয়। ত্বগে।ঠীলহ বাপায় গিক্লাছিলেন এবং সকলকে পুত্রসম স্সেহ করিয়! নিকটে 

রাখিয়াছিলেন ! | ূ 

চৈতন্যের কৃপায় শ্বেতদ্বীপবানী বৈষ্ণবগণকে লকলে দেখিল। গৌরাঙ্গ 
অদ্বৈতাচাধ্যকে রার বার বলিয়াছিলেন,__ 

“এ সব বৈষ্ণব দেবতারে। দৃশ্য নহে।” 
তখন অদ্বৈত ক্রন্দন করিয়। বলিলেন,_- 

“টৈষ্ণব দেখি প্রত! তোমার কারণে ॥* 

এ সব বঞ্চব-অবতারে অবতারি। 

প্রভূ অবতরে ইহা লভা অগ্রে করি ॥ 
যেরূপ প্রছ্থায়। অনিরুদ্ধ, সন্কর্ষণ, যেরূপ লক্ষণ, ভরত ও শক্রত্ব, গ্রভু সঙ্গে 

অবতরণ করেন সেইরূপ টবঞ্বরাও প্রভুর আঁজ্ঞায় অবততরথ করিয়! থাকেন, 
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই, সঙ্গে আইসেন এবং সঙ্গে যারেন। বৈষ্কবের 
কর্ম বন্ধ-জন্ম কথতো। হয় না, পন্মপুরাণে এই বূপই উক্ত হইয়াছে । পাঁন্পোত্বর-* 
২৫৭।৫৮ ৫৮। এইবূপ ভক্তগণ ঈশ্বরের ( গৌরাজের ) সঙ্গে সর্বক্ষণ প্রেমপূর্ণ 
হইয়া! রহিলেন । 

চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যধণ্ড,*৯ম পরিচ্ছেদ । 

মন্তব্য__ 
আমরা নিত্যানন্দ সংস্থষ্ট গৌরাঙ্গঠরিত গত পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচন৷ 

করিয়াছি, এস্বান তাহার পুনরুল্লেখ না করিয়া কেবল তাহার “তুলনী লীলা, ও, 
তৎসহু তিনি স্বয়ং ভক্ত হইয়! বৈষ্ণব-ভক্তির যেরূপ উপদেশ দিনাছিলেন, কেবল 
তাহার আলোচন1 এই পরিচ্ছেদের মন্তবো যথাক্রমে প্রকাশ করিতেছি । 

সকলে অবগত আছেন, আমাদের নান। পুরাণ ও তন্ত্রে তুলসীর উৎপত্তি ও 
মাহাত্যাদি বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে বৈষ্ণবকুলের পরম আদূত ব্রহ্*বৈবর্ত 
পুরাণে তুলসী বিষয়ক যে বিস্তৃত বিবরণ পাঁওয়। যায় ধাহার অনুবাদ হুবিখ্যাত 
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বিশ্বকোষকার প্রকাশ করিয়াছেন, অসংস্কৃতজ্ঞ সাধারণ পাঁঠকদিগের অবগতির 

জন্ত তাহার কিয়দংশ এন্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। 
“তুলসী নামে এক গোপিক1 গোলোকে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকায় সহচরী ছিণেন। 

একদ। রাধিকা! ইহাকে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়! শাপ দেন যে, তুমি 
মানবী যোনি প্রাপ্ত হও। তুলনী এই শাপ গুনিয় দুঃখিতচিতে কৃষ্ণের 
শরপাপর় হন। কৃষ্ণ তাহাকে কহিলেন, তুমি মন্তষ্য যোনি গ্রহণ করিয়া তপস্যা 

বারা আমার অংশ লাভ করিবে । এই শাপে ইনি ধর্মুধঙ্জ রাজার ওরদে 
ও তাহার পত্বী মাধবীর গর্ভে কাগ্তিক পৃিমার দিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাহাকে 

দেখিয়। সকলে তাহার তুলনা দিতে অক্ষম হইয়াছিল, এইজন্য তাহার নাম 

তৃ্লসী। পরে তুলসী বনে গিয়! কঠোর তপশ্চরণ করিতে আরম্ত করিপেন। 
তাহার ঘোরতর তপন্যায় সকলেই উদ্ধিগ্ন হইলেন। যত কঠোর তপন্তা 

হইতে পারে, তুলসীর তাহ। কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, এই অপশ্যায় ব্রহ্ম। স্থির 

থাকিতে ন! পারিয়! তুলসীর নিকট আলিয়া কহিলেন, তুলসী তোমার অভীষ্ট 
ৰর লাভ কর ।* 

তুলসী ব্রহ্মাকে কহিলেন, “যদ্দ আমার প্রতি সন্তষ্ট হুইগনা থাকেন, তাহা 
হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন। আপনি সর্বজ্ঞ, আপনার নিকট লজ্জ।র 
আবশ্তক নাই। আমার নাম তুলসী গোপী আমি পূর্বে গোলোকে ছিলাম, 

আমি গোবিন্দের সহিত সম্ভোগ করিতে করিতে মৃঙ্ছিত হইয়াছিলাম এবং 

আমার সন্তে'গ তখনও পরিতৃত্ধ হয় নাই । এমন সময় রাসেশ্বরী রাঁধ। সেইখানে 

আদিয়। আমাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়। কৃষ্ণকে ভত্সনা ও আমাকে শাপ 

দিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তপস্য। করিলে আমার 
চতুতূ্দ অংশ প্রাপ্ত হইবে। এখন আমি নারায়ণকে পতিরূপে পাইতে 
ইচ্ছ। করি। 

বরহ্ধ। কহিলেন, 'শ্রীরুষ্ণের অঙ্গসমুদ্তব সথদাম নামক গোপ রাধিকার শাপে 
দানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । তাহার নাম শঙ্খচুড়। গোলোকে তুমি ইহাকে 
দেখিয়। কামপীড়িত। হইয়াছিলে, রাধিকার ভয়ে কোনরূপ অহিতাচরণ করিত 

পার নাই। এখন ইহাকেই তুমি পতিরূপে গ্রহণ কর, পরে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত 
হইবে। নারার়ণের তুমি বৃক্ষ হইবে। তুমি অতিপৃত1 ও রিশ্বপাবনী। সকল 
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পুষ্পের প্রধান ও নারায়ণের প্রাণাধিক হইবে। তুমি নাহইলে সকল পৃজাই 
বিফল হইবে” তুলসী ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়৷ কহিলেন, “আপনি যাহা! বলিলেন, 
তাহাই সত্য হউক। কিন্তু রুষ্ণের সহিত ভ্রীড়া ভঙ্গ হেতু আমার অভিলাষ 

পূর্ণ হয় নাই, শ্যামনুন্দর দ্বিতুজ কৃষ্ণকে আমি অভিলাষ করি।*%৮গঞ 

শঙ্খচুড় স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া দেবতাদিগের অধিকার হরণ করিয়াছিলেন। 

দেবতাঁগণ কিছুতেই তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে দেবগণ 

সমবেত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা ইহাদিগকে লইয়। শিবের 
নিকট গমন করিলেন, শিবও বৈকুষ্ে বিষুর নিকট ইহাদিগকে লইয়! যাইলেন। 

বিষুণ বলিলেন, “আপনার! সকলে শঙ্খচড়ের সহিত যুদ্ধ করুন, আমি শঙ্থচুড়ব্ষপ 
ধারণ করিয়! তুলসীর সতীত্ব নাশ করিব। পরে শঙ্খচুড় তোমাদের বধ্য হইবে ।, 
এই বলিয়| নারায়ণ এ রূপ ধারণ করিয়। তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেন। পরে 
তুলপী ইহাকে নারায়ণ বলিয়৷ জানিতে পারিয়৷ “তুমি পাষাণ হইয়া থাক” 
এই অভিশাপ প্রদান করেন। স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে জানিতে পারিয়া নারায়ণের 
চরণে পতিত হইয়া রোদন করেন। নারায়ণ বলিলেন, “তুমি এই শরীর 

পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীর সদৃশী আমার প্রিয়া! হও, তোমার এই শরীর গগ্কী 
নদী এবং কেশ সমূহ তুলসী বৃক্ষরূপে পরিণত হউক ।” তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল। 

সেই অবধি নারায়ণ শিলারূপে আছেন এবং সর্বদ। তৃলসীযুক্ত থাকেন, তুলসী 
ব্যতীত ইহার পৃজাদি হয় না। : 

্রন্ষবৈঃ ১০ প্রকৃতি খঃ ১৩-২১ অঃ | বিশ্বকোয--তুলনী শব দেখ । 
অপিচ, শব্দ কল্প্রমে তুলসী শবের মৃল প্রমাণ দ্রষ্টব্য । 

পাঠক! তুলপী সম্বন্ধে গৌরাঙ্গের যেরূপ পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত অন্গুরাগের লক্ষণ 

গ্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তদৃভুক্তগণের মনে উহ! অবোধ্য ভক্তিযোগ বিশেষ 

বলিয়! ভ্রাস্ত ধারণ। হওয়। কিছুমাত্র অসম্ভব নছে। তাহার ম্বপক্ষে দেখ! যায়, 

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক প্রবীণ গৌরাঙ্গতক্ত পুরীতে ভ্রমণ কালে এইরূপ তুলসীবৃক্ষ 
অগে অগ্রে করিয়া পথে চলিতেন। ইহা অবস্ত তাহার গৌরালের পূর্বোক্ত 
আচরণের অন্ধ-অন্থকরণ মাত্র। বাস্তবিক মানসিক কার্ধ্য বিশ্লেষণ প্রণালী 

অবলম্বন করতঃ ব্সগধাবন করিয়। দেখিলে ইহাই স্পষ্টই প্রতীত হুইবে যে, 
তুলসীর প্রতি গৌরাঙ্গের যেরূপ অদ্ভুত মন্রাগ প্রকাশিত হইম্নাছে তাহার 
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সহিত ভল্তিযোগের কোনরূপ সারৃশ্ঠ লক্ষিত হয় না) কেনন। তুলসীর প্রতি 

বৈষবের ভক্তি-প্রদর্শন-অনুষ্ান ব্যাপারে মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক তুলগীপত্র ও মঞ্জরী চয়ন, 

তুলসীবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ, নমস্কার, তাহাতে জ্ল দেচন, তাহার স্ততি পাঠ এবং 

তুলপীর মালা কে ধারণ কর! প্রপ্নোজন হইতেছে, দুষ্ট হয়। অতএব 
তাহার গ্রকৃত কারণ অন্তত্র অনুসন্ধান কর! প্রয়োজন হইতেছে । বর্তমান 

মাজে গৃহে গৃহে দুর্ভাগা বশতঃ ষখন গ্রচলিত বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত, শব্ধ কল্পক্রম, 

বিশ্বকোষ প্রভৃতি বিরাজ করিতেছে এবং যখন এ সকশর গ্রন্থ বর্ণিত অঙ্গীলতা পূর্ণ 

এ সন্দর্ভ নফল আমাদের নরনারীর নিয়ত গোচরীভূত হইতেছে; অপি, 
যখন আমদের পণ্ডিত প্রবর প্রমথ নাথ তর্কভূষণ মহাশয় রাধার অবিহিত কৃষ্ণ. 

প্রণয়ের কথ| সে দিন (ক্প্রচারিত মাপিক বন্থমতা,১৩৩৩,ফাস্তন সংখ্য। 'পাহিত্যে 

শ্ীরাধ॥ প্রবন্ধে) প্রকাশ করিতে কোন কু! বোধ করেন নাই এবং তিনি 
স্বীয় অভিমত এইরূপ ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, প্রাচীন বাঙ্গল! এবং বিবিধ 

আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ ( তন্মধো শ্রবূপ গোস্বামীর গ্রন্থ প্রধান, তত্ভিন্ন সনাতন, 
স্বরূপ প্রভৃতির বিরচিত বিদগ্ধমীধব প্রভৃতি বৈষ্ণব কাব্য ও পাহিত্যে 

রাধাচরিত্র “অনুরূপ” বলিয়া বণিত, তখন লেখক উপস্থিত গৌরাঙ্গলীলারহস্ত 

উদব।টন রূপ গুরুতর কর্কব্য পালনের অন্থুরোগে এস্থলে তাহার একাংশের যদি 

উল্লেখ করেন তাহাতে তাহার কুরুচি প্রদর্শনের ভয় করিতে হইবে, ইহা 

মনে হম না। 

পাঁঠকগণ ইহ] অবগত আছেন যে, গৌরাঙ্গের মানপিক-গীড়া-ধর্শে অকালে 

(ব।ল্যেই ) কাম প্রবৃত্তি উদ্দীপিত হইয়াছিল, এবং যৌবনোদগমে উহার 
তৃপ্তিলাভ ঘটার স্থযৌগ ঘটে নাই) সেজন্য তদীয় অসম্থিন্ মানসে এ বৃত্তির 
আবেগ গু়ভাবে নিরুদ্ধ হইনন! আদিতেছিল। কেনন! উহার কাধ্য সুনীতি 

ও শিষ্টাচারের অনুরোধ এবং আত্ম চরিত রক্ষার জন্য বাহিরে কোনরূপ ব্যক্ক 

হইতে পারিত না । দেখা যায়; হিষ্টিরয়া রোগের আক্রমণ কালে যখন অসন্বিন্ 
মানস স্ধবৎ থাকে রোগীর অসন্থিন মানপের কাধ্যের উপরে উহার নিয়ত 

থাকে না, তখন এ গুহ মনোভাবের কাধ্য অতফ্কিতভাবে প্রকাশিত হইয়া 
পড়ে । এন্থলে গৌরাজের ইতিপূর্বের এ জুগুপ্সিত অসধ্িন মানসে নিবদ্ধ 
কামসাব বা অন্থরাগ তাহার ভাবাবেশা বস্থায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল জানা যায়। 
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পাঠকের স্মরণ থাকিবে গৌর বখন নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ধ হইয়া, 

স্বয়ং কৃষের প্রতি রুক্সিণীর কামভাব বা তাহার অস্থরাগ, অধুনা লক্ষ্মীর নৃত্যের 
অভিনয় ব্যপদেশে এবং অন্য সময়ে একদ। নিভৃতে বসিয়া গোপী গোপী' 

নামকারধ্য নিরত থাকা কালে তিনি প্রকারান্ধরে স্বীয় কামভাব প্রকাশ 

করিয়াছিলেন ; আবার স্বয়ংবর অভিনয়ের কিছুক্ষণ পুর্বে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

গদাধরকে বারবার বৈকুণ্ঠের পরিবার. ( আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বারে বাঁর। 
গদাধর মোর বৈকৃঠের পরিবার ॥ ৮, ভা, ম খণ্ড ১৮ অঃ।) এবং পাচিকা 

বলিয়া প্রকাশ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। * 

এস্কলে দেখ। যায় গৌরাঙ্গ এ কামভাবের অবস্থাতেই জগন্নাথ দর্শনজনিত 
আনন্দে বিহ্বন অর্থাৎ হিষ্টিরিয়! আক্রমণের, বিষয়ীভৃত হইয়াছিলেন। 

তছৃত্বর উহার প্রপাপের অবস্থার পরে কতক সংজ্ঞা হইল। পরে 

আপনাকে কৃষ্ণ বুগিয়া মনে উদ্দিত হুওয়ায় এবং ততকালে সন্ধুখে 

প্রসাদী তুলনীর মাল! উপস্থিত দেখি! উহ! হইতে পুরাণোক্ত গোলোকের 

তৃগলী নাম্ন গোপিকার উপাখ্যান মনে উদয় হইয়াছিল | এ সঞ্গে 
গোলোকে তাহার সহিত কৃষ্জের সুরত প্রসঙ্গ এবং তজ্জন্ত রাধা কর্তৃক 

তিরস্কত হওয়!, অপিচ বিষণ ব। নারায়ণ বেশে মণ্ত্্যে আবার উহার সতীত্ব 
নষ্ট করার বিষয় পরম্পরাক্রষে তাহার স্থৃতিপথে উদ্দিত হও সুসস্তাবিত। 

এব্প্রকার স্বতঃপ্রেরণা (5%9০-৪৪95৮০৪ ) হইতে তাহার অসম্থিন্ 

মানসে নিরুদ্ধ কাম ভাব সম্প্রতি জাগরিত ও উত্তেক্জিত হওয়ায় তিনি 

তুপসী বৃক্ষ ভাগ্ডে রোপণ ও তাহ! সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া যে বাহ্িক অনুরাগ 

দেখাইবেন, তাহাতে আর বিচিন্রকি ? পাঠকদিগের জানা আছে (উদ্বোধন 

দেখুন) হিষিিয়। রোগে রোগী কাল্পনিক বাক্তিকে দর্শন করে, তাহার সহিত 

কথাও কহে (যাহাকে ইংরাজীতে [78119010560 বতে)। গৌরাঙ্গে 
অধুন। সেই অবস্থ। উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে এ ভাওরোপিত তুলনী 
বৃক্ষকে বৃক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না, তিনি উহাকে যেন সত্য সন্যই 

সেই রাধ। সহচরী অতুলনীয়! বূপণী স্বীয় গুণ প্রণক্দিণী রূপেই দেখিতেছিসেন, 
এবং সেইঠেতু এক মুহূর্তের জন্তও উহাকে চক্ষের অস্তরাল করিতে সমর্থ হন 

সপ পপাদপপপাসপপপপীপিপি 

* ঠৈতগ্ঠ ভাগবত, মধ্যথও, ১৮ অ,দেখ। এ ২৪ অ, এবং জন্ত্যখণ্ড ৮ম অ। 

২৭ 
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নাঈ। কেবল লোকলজ্জ| ভয়েই মুখে স্বীয় প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিতে বিরত 

ছিলেন। গৌবাঙ্গের এই দুর্ব্বোধা কামোন্মাদের অবস্থা! যে কতক্ষণ ছিলি 

বুন্দাবন দাস তাহ! প্রকাশ করিয়া বলেন নাই । ফলতঃ ইহা স্থনিশ্চিত যে, 

গৌরাঙ্গে তুলসী গোপিকার ভাবাবেশ ধততকাল অবস্থিত ছিল তুলসী বৃক্ষের প্রতিও 

তাহার এ অমান্থষিক আনক্তির অবস্থাও ততকাগ বিগ্ামান ছিল, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। এদিকে অজ্ঞ তক্তগণ গৌরাঙ্গের তাদৃশ বিকৃত মনোভাবের জটিল 
ব্যাপার কিছুমাত্র হৃদর়ঙ্গম করিতে পারেন নাই । স্থৃতরাং তাহার উপরি 

উক্ত উন্মাদ সদৃশ কার্ধাকে তদীন্ “লীলা” এবং “অধোধ্য ভক্তি যোগ” বলিয়া 
স্বির করিয়া প্রতারিত হুইয়াছিলেন। এবং তদবধি এধাবৎ অনেক গোঁরাঙ্গ ভক্ত 
(তন্মধো কতকগুলি তথাকথিত কৃতবিদ্তও আছেন) এরূপ প্রতারিত হইয়। 

আপিতেছেন। ইহ| কি অনশ্প ক্ষোভের বিষয় নহে? 



একাদশ পরিচ্ছদ । 

[ ভিক্ষার জন্ত অন্বৈতৈর চৈতন্য'ক নিমন্ত্রণ, অদ্বৈতের মনোবাঞ পূর্ণ করিতে তাহার ভবনে 
একাকী গমন। দামোদর পণ্ডিতের শচী মাতার নিকট হইতে গৌরাঙ্গের নিকট আগমন এবং 

তাহ! কর্তৃক শচী মাতার বিষুঃভক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দান। কেশর ভারভীর সহিত “জ্ঞান ও 

ভক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? এই প্রনের বিগার, ভারতী কর্তৃক তক্কির শ্রেষ্ঠত্ব কখন। জধ্বৈত 

কর্তৃক তক্তবৃন্দের উত্তেজনা! এবং চৈতন্ত মঙ্গল-গীতির অনুষ্ঠান, তথায় গৌরাজের আগমন, 

কিছুক্ষণ খান থাকি! আস্মন্ততি শুনিয়। তথ। হইতে বাঁপার বাওয়।। তৎপরে অদ্বৈত, সহত্র 

সহশ্র লোক সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হওয়! এবং গৌরাঙ্গের অবতারত্ব সর্বত্র প্রচারিত হওয়া, 

উহাদের আগমনের কথ! তাহাকে জ্ঞাপন, পরে তিনি এ সমন্ত লোককে সহান্তে বিদায় দেন। 

ইহার পরে শাকের মল্লিক ও শ্বরূপ এই ছুই তাইয়ের তাহাকে দর্শনর্থ আগমন । তিনি 

অদ্বৈতকে তন্তির ভাণ্ডারী এই পরিচয় এ ছুই ভাইকে তাহার আশ্রপ্ লইতে উশদেশ দেন। 

ইহার পরে তজ্দিগের মধ্যে কে কোন তব তাহা ব্যক্ত করেন। একদিন গৌরাঙ্গ শ্রীরামকে 
“অদ্বৈত কেমন বৈষাব 1” এই প্রশ্ন করায়, তাহার উত্তরে তাহার ভীষন ক্রোধ উপগ্িত হয় পশ্চাং 

তাহাফে অদ্বেত-তত্ব বুঝাইয়। দেন । ] 

পূর্বোক্তরূপে গৌরচন্ত্র তক্তগোর্ঠীর সহিত পরমানন্ে সক্কীর্ভন করিতে 
থাকেন। নদীয়া হইতে সমাগত ভক্তগণ গৌরাঞ্গের শিশুকালে যে থে 

খাছ দ্রব্যে প্রীতি ছিল তাহা তাহাকে ভোজন করাইবার জন্য সঙ্গে করিয়! 

আনিয়াছিলেন। অধুনা ভক্তগণ এক একদিন গৌরাঞ্জকে নিমন্ত্রণ করিয়া 

আনন্দে সেই সেই ত্রব্য রন্ধন করত ভোজন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তিনিও পরম শ্রীতির সহিত উহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব গৃহিণীরা 

শ্রীলক্ীর ংশ, তাহারা বিচিত্র রন্ধন রিয়া! থাকেন। পূর্বে গৌরাজের, যে 

সকল ব্যঞ্জনে প্রীত ছিল তাহারা জানিততেন, ইদানীং 'প্রেমযোগে? সেই সেই 

বাজন রন্ধন করিতে লাগিলেন) গৌরাঙ্গও তাহা প্রেমে ভোজন কারতে। 

প্রবৃত্ত থাকিলেন। 

একদিন অদ্বৈতাচার্ধা গৌরাঙ্গকে আজ আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন 

বপিলেন। আমি নিষে এক মুষ্টি চাউল রান্ধিব, তোমার ভক্ষণে আমার হ্ত্ত 



২১২ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্য। 

ধন্ত হউক। গৌরাঙ্গ বলিপেন, “যে জন তোমার অন্প খায় লে সর্ববথ। রৃষে। 
তক্তিলাভ করে। আচাধ্য |! তোমার অন্নে আমার জীবন, তুমি 

খাওয়াইলে কৃষ্ণের ভোজন হয়। তুম রন্ধন করিয়া ষদি নৈবেছ্য কর তাহা 

মাগিয়া খাইতেও আমার মন*হয়।, অস্বৈত গৌরাঙ্গের এই “ভক্ত বৎ্মলতা-বাণী' 

শুনি! আনন্দে ভাঁলিয়] বাসায় গেলেন, এবং তথায় গৌরাঙ্গের ভিক্ষার জন্য 

আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদগ্বৈতপত্বী গৌড় দেশ হইতে গগৌরাজের 

ালবালার যে সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা! বাহির কয়িযা রদ্ধনের 

সাহাষ্য করিয়া! দিলেন। মনে যত প্রকার উদয় হইল তত প্রকার 
ব্যঞনের ব্যবস্থা করা হইল, গৌরাঙ্গের শাকের প্রতি বড়ই প্রীতি 
জানেন, সেজন্। দশ প্রকার শাক আনিয়া দিলেন। আচার্য রাদ্ধিতে 

লাগিলেন, গৃহিণী অন্যান্ত কশ্ম করিতে নিরত থাকিলেন। অদ্বৈত স্ত্রীকে 

সন্কোধন করিয়| বলিলেন, শুন কৃষ্ণদাসের মাতা! তোমাকে একট] মনের 

কথা বলি। যাহা কিছু আয়োজন করিয়াছি এ সমস্ত কিরূপে গৌরাঙ্গের ভোগে 
আইসে, কেন ন। গৌরাঙ্গ যদি সন্ন্যাসী গোষ্ঠী সঙ্গে লইয়া আসেন তছো হইলে 

তাহার কিছু খাওয়া হইবে ন।। সচরাচর মহাস্তও সন্র্যাসীর] তাহার সঙ্গে ভিক্ষা 

কাঁরয়া থাকেন। তখন আচাধ্য যনে মনে ভাবিলেন যদি গৌরাঙ্গ একা 

আইসেন, তাহা! হইলে আমি পমন্ত খাওয়াইতে পারি। এ কামনা আমার 

কিসে নিদ্ধ হইবে? হহা! মনে চিন্তা করত আচার্য রাদ্ধিতে লাগিলেন। 

গোরা নাম সংখ্য। সমাপন করিম] তাহার বাসায় মধ্যাহ্ন করিতে গেলেন, সংঙ্গ 

এদিকে ভিক্ষাদাথী নঙ্গ্যালীরা মধান্ কৃত করিতে নিজ নিজবাপায় গেলেন। 

এমন দময়ে আচঘিতে ঝড় বৃষ্টি শিলাপাত আরম্ভ এবং ঝন্ঝনা শব্ধ হইল, 

অসন্তব লাতাল হইয়া ধুলায় চতুর্দিকট অন্ধকারে আচ্ছর হইয়া পড়িস। ঝড়ের 
বেগ এত হইয়াছিল যে, অঙ্ছির হইয়। কে কোথায় পথ ন! পাইয়া চলিয়াছিল। 

পরস্ত অট্ত যথায় রন্ধন করিতেছিলেন তথায় অল্প ঝড় ও জল হইয়াছিল । 
অদ্বৈতাচাধ্য রদ্ধন সমাপন করিয়। অন্ন ব্যঞ্জন উপস্কার করিয়। রাখিলেন, 

তৎসহ-গ্ৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক। 

মান! মত শর্কর। সন্দেশ, কদলফ ॥, 
এবং এই সকলের উপর ভুলসী ষঞ্জরী দিয়া, গৌরহরি যেন একা! আপেন এইবপ 
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ধানে বসিলেন। সত্য সত্য গৌরাজ একাই “হরে রুষ্ণ হরে কৃষ্ণ 

বলিগ্না অছ্বৈতৈর সম্মুখে আসিয়া উপহ্থিত হইলেন । অদ্বৈত সসম্রমে 
উঠিয়া! গৌরাঙগকে নমস্কারান্তে বসিতে আসন দিলেন এবং একা গৌরাঙগকে 

দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া সপত্বীক তাহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। 
পাদপন্স প্রক্ষালন করাইয়া গৌরাঙ্গের দেহে চন্দন লেপন ও ব্যক্জন করিলেন। 

তদনস্তর গৌরাঙ্গ ভোজনে বদিলেন। অদ্বৈত শ্বয়ং পরিবেশন কাঁরতে 

আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল ব্যঞ্জন দিলেন, গৌরাঙ্গ আনন্দে তাহা 

ভক্ষণ করিতে লাগলেন। [তাঁন সকল ব্যঞ্রনের কিছু কিছু রাখিয়া দিতে 

ছিলেন, তাহার কারণ অদ্বৈতকে হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, পশ্চাৎ গণিয়। 

দেখিবেন কত ব্যগুন তিনি খাইলেন। আবার হাসিয়া! বলিলেন, "কোথায় 

শি/খলা তুমি এ রন্ধন কাধ্য? "আমিত এমহ কু নাহি থাই শাক। সকলি 

বিচিত্র হত করিয়াছ পাক ॥” ইছার পরে অটদ্বত যত দেন সমস্তই তক্ষণ 

করিতে লাগিলেন । দরঁধি, ছু্চ, ঘ্বৃত, সর, সন্দেশ যত দিলেন তাহা তিনি স্বীকার 

করিয়া অদ্বৈতৈর মনস্কামন! পুর্ণ করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের ভোজন প্রান্ম 

শেষ হইল দেখিয়া! অদ্বৈত ইন্দ্রের এইকপ শুব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | _ 
“আজি ইন্দ্র! জানিলু তোমার অন্থভব। 

আজি জানিলাম তুমি নিশ্চয় “বৈষ্ণব” ॥ 

আজি হইতে তোম।কে দ্িবঙ পুর্পজল। 

আজি ইন্দ্র! তুমি মোরে কিনিল! কেবল ॥” 

ইহাতে গৌরার্গ অধ্বৈতকে বলিলেন,_আজ যে তোনার ইন্দ্রের বড় স্ততি? 

ইহার কারণ কি আমাকে বল। ঙখন অট্দ্ধত বলিলেন, “তুমি ভোজন কর, 

তোমার ইহ শুনিবার প্রয়োজন কি? তছুত্তরে গৌগাঙ্গ বলিলেন "আচার্য! 

আর লুকাও কেন? যত ঝড় বুষ্টি সব তোমার কার্য, “ঝড়ের সময় নে, 

অকন্মাৎ মহাঝড়, মহাবৃষ্টিৎ_এসব উৎপাত তুমিই করাইয়াছ ইহা আমি 
নিশ্চয় বুঝিয়াছি। তুমি যে জন্য ইহা ইন্ছ্রের দ্বারা করাইয়াছ তাহা আমি 

ধলি-_সম্্যাসীদের সঙ্গে লইয়া ভোজন করিতে আলিলে আমি কিছু খাঁইব 

মা. আর একা আঙিলে তুমি ইচ্ছামত সকল আমাকে খাওয়াইতে পারিবে, 

অতএব তোমার এ উৎপাত স্যজন করিয়া সর্যাসিগণের আমার সঙ্গে আল। 



২১৪ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্তয | 

নিবারণ করিয়াছ। ইন্ত্রযে তোমার আজ্ঞাকারী হইবে তাহাতে তোমার 
শক্তির পরিচয় কি? ইন্দ্রের ভাগ্য যেসে তোমাকে ভক্তি করে। যাহার 

দহল্প কৃষ্ণ অন্যথ। করেন না, যিনি “সর্ধবথ।” ক্ষ্ণ-সাক্ষাৎ্থ করিতে পারেন, কৃষ্ণচন্দ্র 

ধাহার বাক্য পালন করেন, তাহার পক্ষে এই ঝড় ও বর্ণ কি বিচিত্র কার্য? 

“যম কাল মৃত্যু যার আঞ্ঞা শিরে ধরে। 

নারদাদি বাঞ্ে যোগেশর মুনীশ্বরে ॥ 

যে তোমা-স্মরণে সর্বন্ধ বিমোচন। 

কি বিচিত্র ভাবে এই ঝড় বরিষণ ॥ 

তোমা” জ্ঞান হেন জনকে আছে সংসারে। 

তুমি কৃপা কগিলে সে ভক্তিফল ধরে। 

তখন অদ্বৈত বলিলেন, -তুমি তক্ত-বত্নল, আনি কায়মনোবাক্যে এই 

ধারণায় সর্বকালে বলীয়ান, অতএব তুম আমাকে কোন কালে ছাড়িও না, 
এই বর দাও । | 

. এইরূপে ছুই জনের 'বাকোবাক্যরসে' গৌরাঙ্ের ভোজন শেষ হইল। 
তিনি অদবৈতকে নমস্ক।র কররিয়। বাসায় গমন করিলেন। বৃন্দাবন দান এইস্থানে 

বলিয়াছেন," 

"হরি শঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা 

অবুধ প্রাকৃতগণে ন। বুঝে সর্ধথ। | 

একের অগ্রীতে হয় দৌহার অগ্রীত। 

হরি হরে যেন-তেন চৈতন্ত অদ্বৈত ॥৮ 

এই প্রকারে গৌরাঙগগ শুব।সর্দি ভক্তগণের বাটাতেও ভিক্ষা কবিয়। 

তাঁহার্দিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছলেন। সর্ব গোষ্ঠী লইয়। তিনি সর্বদ। 

সন্কীর্তন করিরা সকলকে নাচাইয়াছগেন এবং নিজেও নাচিদ্নাছিলেন। হইতি- 

পূর্বে দামোদর পণ্ডিত আহকে দেখিবার জন্য নদীয়ায় গয়াছপেন, তিনি 

[ফকিয়া আমিলে গৌরাঙ্গ তাহাকে নিভৃতে আনিয়। মাতার বৃত্তান্ত এইপ্রীপ 

জজ্ঞাসা কারয়াছিলেন।-- 

ভুমি ষে তাহার কাছে গিয়াছিলে সত্য কহ দেখি-_-আইর কি বিষুভক্তি 
আছে? ইহ শুনিয়া দামোদর ক্রোধ করত এইক্ধুপ উত্তর করিতে লাগিলেন, 
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“কি বলিল। গোসাঞ্চি! আইর ভক্তি আছে। 

ইহাও জিজ্ঞান, প্রভু ! তুমি কোন্ কাজে! 
আইর প্রমাদে যে তোমার বিষুঃভক্তি। 

যত কিছু তোমার, সকল তাঁর শক্তি ॥ 

যতেক তোমার বিষুণভক্তির উদয়। 

আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয় ॥ 

অশ্রু, কম্প, স্বেদ) মুঙ্ছা, পুলক হুঙ্কার । 

মতেক আছয়ে বিষুঃ ভক্তির বিকার। 

ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম। 

নিরবধি শবদনে সবে কৃষ্ণ নাম ॥* 

আইর ভক্তি কথা কি জিজ্ঞাসা কর? আই বিষুভক্তি যারে বলে সেই 
আই, তোমাকে বলি তিনি “মুদ্তিমতী ভক্তি' । তুমি ইছা জানিয়াও আমাকে 
ছল করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ । প্রার্কত শবেও যে 'আই” বলে তাহার কোন 

দুঃখ থাকে না। দামোদরের মুখে আইর মহিমা শুনিঞ1 গৌরচন্জ্রের আমন্দের 

আর সীমা রহিল না, তিনি দামোদর পণ্ডিতকে গ্রেমরসে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ 

আঞ্ঙ্গিন করিয়। ব্ললেন,-আজ দামোদর! তুমি আমাকে কিনিলে, 

আমার মনের সকল বৃত্তান্ত বলিলে। আমার “যত কিছু বিষুুভক্তি আছে 
তাহ। আইর প্রদাদে, তাহাতে দ্বিধা নাই। * তাহার ইচ্ছায় আমি পৃথিবীতে 

আছি, তাহার খণ আমি কখন শুধিতে পারিব না। শুন দামোদর! আমি 

আই স্থানে বধ, আইরে দেখিবার জন্ত নিয়ত প্রয়াসী। 

তৎ্পরে ভক্ত গোঠীর সহিত পণ্ডিত দামোদরকে লইয়। গৌরাঙ্গ বসিয়। 
বলিলেন,--পরম্পরের মধ্যে যে কুশন প্রশ্ন কর! হয় তাহ! ভক্তির স্থুচন। করে, 

কেন ন! ভক্তি না থাকিলে সকলই অমঙ্গল, ভিক্ষুকের বিষুভক্তি থাকিলে সে 
' ধেনবস্ত' । পরে “ভিক্ষ। নিমন্ত্রণ ছলে বলিলেন,-ষে লক্ষেশ্বর হয় তাহার 

গৃহে আমার ভিক্ষা । ইহ! শুনিয়া ভক্তগণ স্বীয় স্বীয় হীনাবস্থার উল্লেখ করিয়া 

চিন্তান্ধত হইলেন, গৌরাঙ্গ তথন বলিলেন,_-লক্ষেশ্বর অর্থে প্রত্যহ যে 
লক্ষ নাম গ্রহণ করে, ইহাতে ভক্তগণ আনন্দিত হইয়! গৌরাঙ্গ ভিক্ষা স্বীকার 
করিলে পরে লক্ষ নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। 



ই গৌরাঙ্গলীলা-রহস্তা। 

গৌরাঙগগ একদিন নিজ গুরু কেশব' ভারতীকে প্রশ্ন করিলেন ভক্তি ও জ্ঞানের 

মধ্যে কে বড়, ইহা তুমি বিচার করি! দৃ় করিয়া বল। ভারতী গৌরাঞ্গকে 
কতকক্ষণ মনে বিচার করিয়। বলিলেন ;--“লত। হইতে বড় দেখি ভক্তির 

মহত্ব ॥” তখন গৌরাঙ্গ বলিলেন, 
প্রভু বোলে "জ্ঞান হইতে ভক্তি বড় কেনে? 

জ্ঞান বড়” করিয়া সে কহে ন্তাসিগণে ॥ 

ভারতী গেলেন "তারা৷ ন। বুঝে বিচার । 

মহাঁজন পথে সে গমন সভাকার। 

. বেদে শাস্ত্রে মহাজন পথ সে লওয়ায়। 

তাহ] ছাছি অবুধ ষে অন্তপথে যায় ॥ 

ব্রদ্ধা শিব নারদ গ্রহলাদ ব্যাস শুক। 

সনকাি নন্দ যুধ্ঠিং-পঞ্চরূপ ॥ 

প্রয়ব্রত পৃথু ফ্রব অন্তু উদ্ধব। 

“মহাজন” হেন নাম যত আছে সব॥ 

ভক্তি সে মাগণেন সভে ঈশ্বর চরণে। 

জ্ঞান বড় ঠৈলে ভক্তি মাগে কি কারণে ॥ 

জ্ঞান যদি বড় হইত তাই] হহলে ইহারা ভক্তি কেন চাহিতেন ? এই 

মৃহাজনের1 কি বিচার ন1 করিয়। মুক্তি ছাড়িয়। অনুক্ষণ তক্তি মাগিতেন? 

এই স্থানে তিনি (ভাং ১০।১৪।৩৯ ) ঈশ্বরের নিকট ব্রহ্জার বরের উল্লেখ এবং 

( বিষু পুরাণের ১/২০।১৮ ) প্রহলাদের স্তব ও মহাজনের পথ অনুসরণীয় (ইহার 

পোষকে মহাভারতীয় প্রমাণ* ) নির্দেশ করত ভক্তির প্রশংসা ও প্রাধান্ত কীর্তন 

করিলেন। গৌরাঙ্গ ভারতীর মুখে এরূপ শুনিয়া হরি বলিয়৷ প্রেমম্থথে 
গঞ্জন করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, “সত্য বলিতেছি আমি কতক দিন 

পৃথিবীতে থাকিলাম, কেন ন। তুমি যর্ধি জ্ঞান ঝড় বলিতে তাহা! হইলে আজ 

আমি সমুদ্রের ভিতরে প্রবেশ করিতাম। ৩ৎপরে মন্তষ্রচিত্তে গুরুর চরণধূলি 
লইলেন, গুরুও তাহাকে গ্রীত মনে নমস্কার করিলেন । পরে,-- 

* তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শরতযে। (বিভিন্ন! নাসাবৃবিধ্ত মতং নভিন্
নম 

ধর্দস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনে। যেন গতঃ স পম্থাঃ ॥ বনপর্র্ব ৬১৩।১৭৭ 



একাদশ পরিচ্ছেদ |... ২১৭. 

প্রভু বোলে *্যার মূখে নাহি ভক্তি কথ!। 

তপ শিখা-স্থত্র ত্যাগ তার সব বৃথা ॥* 

তৎ্পরে গৌরাঙ্গ ভক্তি ভিন্ন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন ন! এবং রান 
ভক্তগণসহ কীর্তন ও গর্জন করিতেন। | 

একদিন অধৈতাচার্ধ্য ভক্তগণকে বলিলেন, 'এস আজ আমর সকলে 

মিলিয়! মুখ ভরিয়। শ্রীচৈতন্যের নাম কীর্তন করি। অন্য আর কোন অবতারের 

নাম না করিম! সর্ব অবতারমনন “চৈতন্থ গোসাঞ্ির নাম কর চাহিঃ যিনি 

আমা সবার জন্ত অবতীর্ণ ও ধাহার প্রপাদে আমর! সর্বন্র পূজিত, আর 
সংকীর্তবন হা কর্তৃক বিদিত। তোমর| সিংহ রবে নির্ভয়ে চৈতন্ত বশ: গাও 

এবং আমি নাচি। গোৌরাঞ্গ প্রভূ নিরস্তপ আপনাকে লুকায়েন অত এব পাছে 

তিনি রাগ করেন সকলের এই ভর, (“ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সভার এই ভর?) 
কিন্তু অদ্বৈতের বাক্য সকলের অলঙ্বা, তাই সকলে মিলিয়া চৈতন্য-অনতারের 

গান গাইতে আরভ্ত করিল, অধ্বৈতৈ আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে 

লাগিলেন--তাহার চারিদিকে “চৈতন্ত-মঙ্গল হইতে লাগিল। বৈষ্ণবগণ নৃতন 

অবতারের ষশোগান শুনিয়া আনন্দে বিবশ হইয়াছিলেন। অদ্বৈত চৈতন্যের এই 
গীত স্বয়ং রচন। করিয়। উচ্চরব করত নাচিতে লাগিলেন । 

গীত-_ “গ্রীঠৈতন্য নারায়ণ করুণা সাগর। 

দীন ছুঃখিতের বন্ধু! মোরে দয়! কর ॥” 

ইহ। ভিন্ন কেহ “জয় জয় শ্রীখচীনন্দন”, কেহ “জয় গৌরচন্ত্র নারায়ণ, 
অপর কেহ বা 

“জয়ু সন্কীর্তন প্রিয় শ্রীগৌর গোপাল। 
জয় ভক্তজন প্রি পাষপ্তীর কাল” 

বলিয়া! জয়ধ্বনি করিতে লাগিল এবং অধৈতসিংহ “পরম উদ্দাম হইয়া বৃতা 
করিতে লাগিলেন। এততিম্ন ভক্তজনেরা গৌরাঙ্কের গুণানবাদযুক্ত পদও 

গাইতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গ উক্ত কীর্তনের শব শুনিয়া তথায় আসিয়া! 
উপস্থিত হইলেন। তাঁছাকে দেখিয়া ভক্তগণ ভয় না করিয়া অধিকতর আনন্দে 
“চৈতন্য বিজয়” গাইতে লাগিল, অদ্বৈতও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

এদিকে গৌরাঙ্গ দান্তগাঁবে বিহার করেন, “মুগ্রি কষদাস' ভিন্ন আর কিন্তু 
২৮ 



২১৮ গৌরাজাজাঙা-রেত্ষ্টা 

বলেন না, তাহার সাকা তীহাকে ৫কহ ঈশ্বর বাঁঘিতে সাহসী হয় না। তথাপি 

সকলে অইৈতের বলে সিউর হইয়া 'ইস্ত শ্রীহগি' বলিয়া গাইতে লাগিল । 
গৌরী কিছুক্ষণ ওথার খাকির়া আপতীস্বতি শ্রথণে লজ্জা! পাইতে লাগিলেন, 
পরে বাসায় চলিয়া গেলেন। ইহাতে তয় না করিয়া সকলে আনন্দে 'বাহশূন্ত' 

হই আরো তত বিজয় গাইয়াছিল। 
এইরীপ শুভীয়ীত করিবার পরে মহাঁভজ্জগণ গৌরাঞ্চকে দর্শন করিবার 

জন্ট তাহরি বাসন আঁসিপগেন। ওখন তিনি নিজের কীর্তন শুনিয়। আসিহ 
সফর্লকে তয় দেঁখহিবার় গঠয শুইয়াছিজেন। গোবিন্দ বৈষ্ণবের। ছুয়ারে 

আপিক্মাছে বলিয়া স্তীহাকে সংবাদ দিল। সকলকে নিকটে আনিবার জন্ত 
গোিনৈর প্রীতি আঁদেশ হইল। তুক্তগণ ভদযুক্ত হইয়া নিকটে উপস্থিত হইল, 
তখন উক্তবৎসল গোরা উঠিয়া! বসিয়া তাহান্সিগকে বলিলেন, _. 

--পজয়ে বৈষ্ণব সকল! 

জয়ে অয়ে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার । 

আজি তুগ্দি সব কি করিল! অবতার ॥ 

ছাড়িয়! কের নাম কৃুষেের কীর্তন । 

কি গাইলা আমারে ত বুঝাঁও এখন |” 

তখন ম্হাবক্তা শ্রনিবাস বর্সিলেন»--“গোলাঞ্ি! জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মূলে 
কিছু নাই, কেননা ঈশ্বপ্ন যাছা' করান ও বলান তাহাই হয়, তাই আজি 
বলিকাছি, ইনা তোমাকে কহিলাম।” গৌদ্ষাঙ্ম বলিলেন, “তোমরা সকলে 
পণ্ডিত, যে লুকায় তাহাকে প্রকাশ কেন কর?” শ্রীনিবাস ইহ। শুনিয়। হস্তে 

হূর্য্য আচ্ছাদন করিয়। 'মনে মনে? হিতে লাগিলেন । গৌরাঙ্গ বলিলেন, 

ছাত দিয়া কি সঞ্চেত করিপে তোমা সঙ্কেত তৃমি ভাঙ্গিয়। বল।' শ্বাস 
বজিলেন। হাতে হুর্ধ্য ঢাকিয়া এই জানাইপ।ম ধে, হস্তে সুর্য ঢাকা যেরূপ 

জলন্তব ভোগাকে লুকান লেইক্প অসস্ভব। যদ্দি কখনও হাতে হৃর্ধ্য ঢাক] 

ব্য গথপি ভূমি কীট লুকাইতে পাঁর ন!। ঘেক্ষীরোদ সাগরে লুকাইতে 
পাঁযিল না সে আবার পৃথিবীতে কিন্পে লুকহিবে 1? হিম ( হেম) গিরি হইতে 

লেছুবন্ধ পর্যন্ত ভূমি তোমার নির্দল যশে পূরিত, তোমার কীর্তনে আব্রদ্ধাও 
গু তখন তুমি কত জন্যক দণ্ড দিবে? এমন সময়ে সহজ সহত্র লোক, 



একনি গরিলেছদ ৯১৯ 

জানি না কোথা. হইতে জগন্নাথ দেখিয়া গৌরালকে ফ্েধিতে উপস্থিত. হইল । 
কেহ গ্রিপুরা। রেহ চট্টগ্রাম, কেহ শি, কেহ বা রঙদেশবামী গর সূত্র 
সহত্র লোক চৈতন্ত-অবতার বর্ন করিয়া] রন করিতে লাগিল। তখন 
শ্রীবাস বলিলেন, প্রভ্! এখন-কি.কন্িরা $ যখন অর্লুল সংসার এইরূপ গায় 
তখন তুমি ক্লোথায় লুকাইব| ? -স্ভামি রি এই সুর শ্োককে শিখ) ম্লািয়াছি 
নাকি? এই ম্ত-সরুণ নুংসার সাইতেছে। তুমি অনূষ্ঠ ও স্মত্যার হই 
রুরুণ। করিয়। জীবের দৃশ্ত হহয়াছ। তুমি আপন, আগলাকে নুকাগ.ঝ/ 
আপনাকে প্রকাশ কর, ইহা বাহাকে অনুগ্রহ কর তেই জানে। গৌক্ 

বলিলেন/_ 

প্রহু বোলে “তুমি নিকষ, শি গ্রকা শ্লিযা । 

বেল্লাহ লোকের মুখে, জানলাও ই ॥ 
তোমারে হারিল মুঞ্চি শুনহ প্রণ্ডিত। 

ছানিলাঙ---তুমি.সর্দধ শক্তি সমম্থিত .& 

ইহার পরে গৌর হাস্যমুখে এ সকল বৈল্ঃবকে -বিদান্ধ দিলে . তাহার 
বাসায় চলিয়। গ্বেল। নিত্যানন্দ অধৈতাদ্ধি প্রধান ভক্তগণ গৌরাজ কে, কষ 

করিয়৷ গাইন্নাছিলেন। সক্ষলে বঙগিলেন,-- 

পীকুফ চৈতন্ত ভগরান্ ॥” 

এইরূপে গৌরাঙ্গ তক্তগোঠী সহ বিহার করিতে থাকেন । একধিন 

ভক্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাসয়৷ কৃষ্ণ কথ। প্রন কগিভেছিলেন, এমন সঙজে 

শাকের মল্লিক ও রূপ ইহার। দুই ভাই তাহার নিকট আফিয়া উপস্থিত হইলেন। 

তাহাদের প্রতি তিন ক্কগাদৃষ্টি করিলে তাহা দুর হইতে ধগরৎ.কৰিম। ন্তে 

ভৃণ ধারণপূর্ববক “কাকুর্ববাদ' করিলেন। তাহারা খৌরাজের আনারিধ স্ব 

করিয়া, আপনার। বিষয়কর্ণে মুগ্ধ থাকায় চৈতন্ডের চরণ শরণ. ও. সুজ, এর 
সঙ্গ করিতে গসমর্থতার উল্লেখ করত ক্জাপনাদের দৈল্ত-, জঃপন করিলেন । 

ঠচতন্ত গোনাঞ্চি উভয় ভ্রাতার সতত শুনিয়া . কৃগারৃষ্িন্ে উভয়ের. একে, চাহাম 

সদয় হইয়া! বগিলেন। তোমরা ছুই তগঃকন্ত,.০কন লা) কামরা রয়.) রংার 

বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহির-হইতে-পারযাছ। এএরল যদি-প্রেররকি, রাহা রঞ্স 

তবে ভক্তির ভাণ্ডারী অদ্ধেতের চরণ ধর, যেহেতু তাহার কপার কয়ন্কিহয়। 



২২৪ গৌরাঙ্গলীলা-রহম্ত। 

("ভর ভাগারী শ্রীনবৈত মহাশন্ন । অছ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণ ওক্তি হয় |”) 
ইহা গুনিয়া ছুই ভাই অধবৈত চরণে দণ্ডবৎ হইলেন এবং বলিলেন,-- 

য় জয় শ্রীঅপ্ৈত পতিত পাবন। 

ই ছুই পতিতের করহ মোচন ॥' 

গৌরাঙ্গ ইহার পরে অধ্বৈিতকে বলিলেন *গুন আচাধ্য গোসাঞ্ি ! কলিষযুগে 

এক্প বরকত, সহস। (ঝাট') দেখ! যায় না। ইহারা রাজ্যন্থখ ছাড়িয়। কাথা 

ইত্যাদি লইয়৷ মথুরার় কষ নাম করত বান করেন। এই ছুই জনকে অকপটে 

কষ্ণভক্তি দেও?) যাহাতে জন্ম জন্ম যেন কুষ্ ন1 ভুলে, তুমি ভিক্তির 
ভাণ্ডারী” । তুমি কষ্ণভক্তি ন| দিলে কাহাকে কৃষ্ণভক্তি মিলে? তখন 
অত বলিলেন প্রভু তুমি নর্বদাত।” তুমি আজ্ঞা করিলে তোমার 

ভাগারী উহ! দিতে পারে । তখন “এ দুয়ের প্রেম ভক্তি হউক সর্ব্বথা” ইহা 

বলিলেন। গোরাঞ্চ ইহা শুনির! উচ্চ করিয়া! হরিধ্বনি করিয়। দবীরখাসকে 

বলিলেন “এখন তোমার কৃষ্ণগুক্তি হইল। অঞ্ধৈতের গ্রসাদে যে প্রেমভদ্ভি 

হম্থ তাহার কারণ অদ্বৈতে কৃষ্ণের পৃর্ণশৃক্তি বিদ্ধমান জানিও। তোমরা দুই 

ভা কতকদ্দিন অপক্নাথ দর্শন কাঁরয়। পরে মধুরায় গিয়। থাকিও, তথায় রাজন 

ও তামস প্রকৃতির পশ্চিম। লোকদগকে ভক্তিরস|দবে। আমি গিয়। তথায় 

মধুরমগডুল দোখব। আমার জন্ত একটা বিরল স্থান কারও । গৌরাঙ্গ শেষে 

শাকের মল্লিকের নামের পরিবর্তে 'সনাতন অবধূত' রাখিলেন, তদবধি ছুই 
ভা রূপ ও সনাতন নামে খ্যাত হ্হয়াছেন । 

এই সময়ে গোরাঙ্গ ভক্তধিগের মধ্যে যাহার যে কাণ্তি, তত্তি ও মহ্মা, 

নিত্যানন্দ ও অন্বৈততত্ব, এবং ষত মগাপ্রিয়্ ভক্তগে্ীর মহত্ব প্রকাশ কারপেন। 

(তান যে ভক্ত যে বস্তু, যার অবতার যান, বৈষ্ণব বেঞ্চবী যাহার অংশে জন্ম 

যাহার যেরূপ মহ্ত্ব ও পুজ। মে সমস্ত আনন্দে ব্যক্ত কারলেন। 

 গ্রোরাঙ্গ একদিন অধ্ধেত, শবাস গ্রভৃতি ভক্তগণকে চারিপার্থে কমিয়। 

নাঁনয। আছেল, এন সময়ে শুখাসকে ভিজ্ঞাসা ক(রলেন---“কিন্ূপ বৈষ্ণব ভুমি 
বাষ অ্ৈতেরে ॥* শ্বাস তখন মলে ভাবিম্।। বলিঞেন, আমার মনে হয় তিন 

শুক ব৷ প্রহলাদের মত। এই ডপম। গুনিয়। চৈতন্য ক্রোধে শ্রাবাদকে এক চড় 
মারিয়। বলিলেন," 
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“কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবান। 

মোহর নাঢ়ারে কহ শুক বা! প্রহলাদ ॥. 

যে শুকেরে “মুক্ত” তুমি বোল সর্বমতে । 

কলির বালক শুক নাঢ়ার আগেতে ॥ 

এত বড় বাক্য মোর নাঢ়ারে বলিলি। 

আছি বড় শ্রবাসিয়। মোরে ছুঃখ দিলি ॥” 

এই বলির! ক্রোধে দীপযষ্টি (দেলকে1) হাতে লইয় শ্রীবাসেরে ভাড়। 

করিয়। মারিতে গেলেন । তখন অদ্বৈত সসম্রমে উঠিয়া গৌরাঙ্গের হাত 
ধরিলেন এবং বিনয় সহকারে বলিলেন, 

"বালকেরে বাপ! শিখাইবা কূপা-মনে। 

কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভূবনে ॥” 

গৌরাঙ্গ তখনই আচাধ্যের কথায় ক্রোধ দূর করিয়া “আবেশে তাহার 

মহিমা! এইরূপে অনেকপ্রকাশ করিলেন, ধথ।-- 
“মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন। 

যে মোহেরে আনিলেক ভাঙ্গিয়। শয়ন ॥” 

পরে শ্রীবামকে বলিলেন, দেখ শুক আদ্দি সকলে নাঢ়ার কাছে বাণক, 

সকলের জন্ম তাহার পশ্চাতে, তাহার জন্ত আমার এই অবতার, নাঢ়ার হুঙ্কার 

আমাকে জাগাইয়। আনিয়াছে। অদ্বৈতের প্রতি গ্রবাসের বড় গ্রীতি ছিল সেজন্ত 

শ্রীবাম গৌরাঙ্গের কথায় অত্যন্ত হট হইয়া মহা ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয় 

এইরূপ বাললেন।--“হে মোর নাথ! ক্পরাধ করিয়াছি ক্ষমা কর। তোমার 

অদ্বৈত তত্ব তুমিই জান, তুমি জানাইলে তোমার অন্ত দাসে জানিতে পারে। 

আজ আমার মহাভাগ্য ও সকল মঙ্গল যে আমাকে নিজে উহ। শিখাইলে। 

আমার মনের বল খুব বাড়িল। আজ হইতে আমার মনে এই সন্বল্প যে, যদ 

অদ্বৈত মদির| ও যবনী আশ্রয় করেন তাহ হইলেও তাহাকে ভাত কৰিব, 

ইহ! সত্য কণিয়া বল্লাম । গৌরাঙ্গ শ্বাসের কথান সন্তষ্ট. হইয়া! পুনরায় 
তিন ভ্রনে পূর্ব বমিলেন । এক্ষণে বিষুতত্ব ও দিদ্ধবৈধণবের 'অতি- 

বিষম ব্যভার' এবং তত্বপ্রলর্থ হইতে লাগল। ব্রন্ধ বিধু ও 

মহেশ্বর এই তিন জনের মধ্যে কে গরধান1 এই বিষয় লহয় 
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গ্রাচীনকালে মুনিদিগের মধ্যে যে জন্ত বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, এবং শেষে 

মীমাংসায় ভূগুকে অবলঘন কৃরিয়। পুরাণে যেন্ধপ আখ্যায়িক। বণিত হইয়াছে 
তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল। কর্থাৎ নারাসগ সর্বাপেক্ষা বড়, যেহেতু তিনি 

বৈষণব-প্রধান ভূগুর পদ্দঘ্বাত অল্লানে বক্ষে স্বীকার রুক্গিক্নাছলেন, আধকস্ত 

ল্রীতমনে তাহাকে সসম্মে নমস্কার করিয়। লক্ষ্মীর সাহত তাহার পাদ প্রক্ষালন 
ও নানা সেবা করিয়াছিলেন । আরও ভুগুক্রে বন্ধিয়াছিলেন আপনার 

সুভাগমুল পূর্বব হইতে ন। আালিতে, পাক্ষিস্বা ষে অপরাধ জ্ষরিয়া্ছি তাহ। ক্ষমা 

করুন, গ্লই থে তোমর পুণ্য প্রাদদোক্ধক তাঙাতে আমাকে ও তথ্সহ মদীয় 

দেহস্থিত ব্রহ্ধাণ্ডের লোককে পবিত্র কারু, এই দয ভাষার পদধুঝির .চহ, 
( শ্রীবৎসলাঞ্ছন ) তাহা।লস্থীর পক্ষে. বক্ষে ধারণ করিলাম । তৃগুমুনি এই কথ 
শুনিয়া এবং কাম ক্রোধ জেড মোহ স্কছের আত) বিষুর বিনয় ব্যবছাগ 
৫দখিয়। আাশ্ধ্যা দ্বিও হইলেন । ইতিগুবের্ে ভৃগু ফাহা ষাহ। করিয়াছেন তাহ। 

স্মরণে লজ্জিত হইয়। মাথা তুলিতে পারেন নাই । এই স্থলে এন্ছকার, বুলক়াহেন 

সে সকল তাহার কর্ম লন | উছ।,আবেশের কণ্ম হছ| নিশ্চয় জানিও, কেন ন। 

ভূগু বাহ্ পাইয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে গুণ হ্র। তথায় নাচিতে 

লাগিলেন, । 'তখন-_. 

হাত্ত, রুম্প, ঘর্ধ, মৃদ্জা, পুলক হস্কার। 
ভাক্তরণে মগ্ন হেল! ব্রহ্মার কুমার ॥ 

"সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সভার জীবন ।” 

এই সত্য ঝল নাচে ব্রন্ধার নন্দন ॥ 

দেখিয়া! কৃষ্ণের শ্াস্ত-বিনয়-ব্যাভার। 

বিগ্রভক্কি যে কোথ।ও না সম্ভব আর॥ 

ইহার পরে ভৃগুর প্রগাঢ় ভক্তিতে নর়নেনা নন্দাশু১/বহতে। লাগিল, বাক্য 
স্কৃত্িহইল না, ঈশ্বর ' সর্বধজ্জাবে দেহ সমর্পণ কারা তথ! হইতে পুনঝার় 
মুনিদিগের "সভায়: আলিক়া. উপস্থিত হুইর়া “বৰকুষ্ঠনাধ নারায়ণ সর্বাপেক্ষা 
শ্রে্ট'এএবং সকঙঃলর “হর্ভাকর্তা ও রক্ষিতা” ইহ। দৃড়ক্পে ব্যক্ত, করেন । এইস্থানে 
'স্বদদাবন'দাদ ভৃগুদুখে মাবারণকে ঈশ্বর ও কষ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেল। 



অকাদগ গারিঙ্ে ২২৩ 

কক্ষের হিজর গাইযার জঠ উপদেশ দিয়াছেন । বৃন্ধাবনর্কাগ এইস্বানে কই 
সাক্ষাৎ চৈতপ্ত তগবান্ € সেই প্র প্কঞ্চ চৈউষ্ঠ ভগকান্। কীর্তন বিহাবে 

হইয়াছেন বিস্কাান ॥) ইহার উচ্ভোখ ধরিয়াছেন | 
অপিচ, তিনি ভূগুকে দিদ্ব-ধ্চব স্কানীয় করিয়! তাহা'রও অর্ধিকার অবোধ্য 

অগম্য ভি আর কিছু সিদ্ধান্ত হইতে পায়ে না, ইহা' বলিরাছেন | 
চৈ ভাস্অন্ত খ ১৭ অধ্যায় শেষ। 

পপ 

মন্তব্য) 

০০০০০ 

সু 

এই পরিচ্ছেদে গৌরাঙ্গ এবং প্রসঙ্গত; অদ্বৈত, জ্রীবাঁস প্রভৃতি তজগণের 

চবি বিষয়ে অনেক গুরুতজ় কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে । তৎসমস্তের সাক 

সমালোচনা! করিতে গেলে গ্রস্থাস্তরের প্রয়োলন হয়। সেই হেতু কয়েকটা মাত্র 
বিষয়ের চুম্বক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, আশ! করি তাহ! হইতেই গৌরাঙ্গ ও 
তাহার বিশিষ্ট তক্তগণের মনোবিকারের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

(১) রথবাত্রা৷ উপলক্ষে নবদ্বীপ হইতে গৌরাজ্ের পুনঃ পুনঃ তিক্ষা অর্থাৎ 

নিন্্রণ গ্রহণ এবং এ ভক্ত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী কর্তৃক সমাহত গোৌরাঙ্গের প্রেম 
থান্তবস্ত ও আর আর বন্ৃতর উপার্দের ভোজ্য আনন্দের সহিত ভঙ্গণর্থার! 

তাহার চিরপোধিত ভোজন লিক্পার পরিচয় পাওয়া ষায়। সর্যাসীর পক্ষে 

গ্রামা ভোজন রস ত্যাগ করাই নিয়ম বিস্ত তিনি ফতই আপনাকে 'সক্ন্যাসী' 

বলিয়া পরিচয় দিউন না কেন ভোজনের জোভ এবং তৎসক্ষে গন্ধমাল্য 

ব্যবঙ্ারের অভ্যাসটা কখনই বাঁড়িতে পারে নাই, তাই তিনি অধুন। তক্ত 
নরনারীর স্ব প্রদত্ত বহুবিধ অন্নব্যঞজনাদি পুনঃ পুন: তক্ষণ দ্বারা পেটুকতার 
্রচুর্র পরিচয় দিয়াছিলেন । তিনি ষে চতুর্থ আশ্রমের: ব্যবস্থা বহিভূত্তি আহার, 

ও গন্ধমাল্য ধারপ' করিম! পোষ করিতেছিলেন তাহ! তিনি কিনুযাজর সঙ্কোচ 

মনে করিতেন না, বরং রম্বনের বিশেষতঃ শাকের ও বাঞ্জনের প্রশংসা ন। 

করিপ্না থাকিতে পাঁরিতেন না । ইহা তাহার মানসিক রোগ ( 756০5 ) ধর্শ 

ভিন্প আর কিছু নাই। 



২২৪. গৌয়াহল'লা -হছদ্য 

(২) যেদিন অধৈতের বাসার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গিয়্াছিলেন, সে দিন হুল 

ধড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল, গৌব্বাজ একাকী গিয়া যাবতীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়! 
অদ্বৈতৈর মনস্কামন! (গৌরাঙ্গ ঘেন বৈষ্ণবর্গিগকে সঙ্গে না আনেন) পূর্ণ 

করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ যে ভক্ত বৈষণবদিগকে সঙ্গে না লইয়া একাকী 

আসিয়াছিলেন, তৎপ্রতি ঝড় বুষ্টিই কারণ। ইহাতে সিদ্ধান্ত করিয়৷ লইলেন 
য়ে, ইন্দ্র দেবতা তাহার প্রত্তি বিশেষ কপা না করিলে এরপ ঘটিত না। 

অতএব ইন্দ্রকে পরম টব ভাবিয়! তাহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 

নিত্য তাহার পুজা করিবেন সংকল্প করিলেন। আচারধ্যের সহস৷ ঈদৃশ 
ব্যাপার দেখিয়! গৌরাঙ্গের মনে, অন্তু ভাবের উদয় হইল। তিনি আপনাকে 
তখন কষ এবং অদ্বৈতকে তাহার ভক্ত বিষেচন। করিয়া যাহ যাহা 

বলিয়াছিলেন তৎসমন্ত তাহার কল্পন1 বিজুপ্ভিত প্রলাপ বাক্য। তিনি বলিলেন, 

আচার্য! আরস্খুলুকাও কেন? এই মহা বড়বৃষ্টির উৎপাত ভূমিই 
করাইয়াছ ইহা! আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি, ইন্দ্র যে তোমার আজ্ঞাকারী হইবে 
তাহাতে তোমার শক্তির কি পরিচয়? কেননা কৃষ্ণ যাহার সঙ্কল্প অন্যথা 

করেন না, যিনি সর্ববদ! কষকে দেখিতে পারেন, তাহার পক্ষে ঝড়বৃট্টি আনয়ন 

কি বিচিত্র কার্য? ইহার পরেও তিনি অনেক কাল্পনিক ভাবোচ্ছাসের কথা 

বলিয়াছিলেন, মূলে তাহা বিবৃত হইয়াছে । আচার্যের প্রতি তাহার শেষ 
কথা এই,-.. 

“তোম। জানে ছেন জন কে আছে সংসারে। 

তুমি কপ করিলে সে ভক্তিফল ধরে ॥” 

পাঠক অবগত আছেন অ্বৈত ও গৌরাজ উভয়েই হিটিরিয়! রোগের 
বিষয়ীভূত স্থতরাং বিশিষ্ট ভাবপ্রবণ (80£898059) ছিলেন। অদ্বৈত 

আপনাকে কৃষ্ণের ইদানীং অবতার বুদ্ধিতে গৌরাঙ্গের ভক্ত ভিন্ন আর কিছু 

ছিলেন ইহা মনে করিতেন না। এদিকে গৌরাঙ্গ আপনাকে যেমন সময়ে 

সময়ে কক বা বিষুণ মনে করিতেন তেমনি অদ্বৈতকে কষ্ণের ( আপনার ) 
মহাভক্ত ভাবিয়া সেইক্পপ মনোভাব বাক্ত করিতেন। এস্কলে কোথায় 

হইতেছিল ইন্ত্রকে বিষুভক্ত ভাবিয্না অদ্বৈতের তৎপ্রতি স্তব ও পূজা, আর 

উহ। দেখিয়া! গৌরাঙ্গের মনে শ্বীয় অবতারত্ব বা কৃষ্ণভাবের উদয় হইল, 



তখন ভাবিলেন, স্বীয় প্রিয়তম ভক্ত অদ্বৈত বিশিষ্ট প্রভাব বিশিষ্ট, সুতরাং 

তাঁহার পক্ষে ক্ুত্্র দেবতা! ইন্দ্রের স্তবপূজ! সভভব নহে । উহ তাহার ভাণমাত্র। 
অতএব অদ্বৈতের ইচ্ছাতেই ইন্দ্র ঝড় বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা সাব্যস্ত 
করিয়াছিলেন। এই ভাঁবোচ্ছাপ হইতে আবার অধৈতের মাহাত্বয সংসারে 

কেহ জানে না, তাদনন্তর তাহার কৃপায় ভক্তি লাভ হয়। এইরূপ উত্তরোত্তর 
ভাব-সজ্যের (0০016 ০6 11923 ) উদ্দীপনায় গৌরাঙ্গের পীড়িত মনের 

বিভিন্ন অবস্থ। অভিব্যক্ত হইয়াছিল । অন্তপক্ষে চতুর অদ্বৈত গৌরাগকৃত 
স্বীয় অবথ! গ্রশংপ| শুনিয়। লজ্জিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার কোন 

প্রতিবাদ না করিয়া গৌরাঙ্গের তুষ্টি নাধন জন্য বলিয়াছিলেন, “তুমি 

ভক্তবৎসূল* ভোমার বলে অমি সর্ধথ! বলীয়ান ইহা আমার কায়মনোবাক্যের 

ধারণা'। পাঠক! গৌরাজগ ও অদ্বৈতৈর কথোপকথন অশ্থধাবন করিলে প্রতীত 

হয়, ষে গৌরাঙ্গের ভক্তি আবেগের অবস্থায় সমন্তই কল্পনাময় সুতরাং প্রলাপ, 

আর অধ্বৈতৈর ভক্তি গৌরাঙ্গের সন্তোষ প্রদানার্থে প্রবোধ বাকা কালননিক, 

ইহা জানিয়াও তিনি অতিনতা বলিয়। প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার 
কারণ তিনি গৌরা্কে ইতিপূর্ব্বে অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এক্ষণে 
তাহার কথ! মিথ্যা হইলেও উহ কিরূপে অস্বীকার করিবেন? অহে। ! অট্বৈত 

স্বীয় রোগধন্ম ঠিক বুঝিতত না পারিয়! গৌরাঙ্গকে সহস। অবতার করিয়া 
স্বয়ং এবং তন্বার! ননাধারণকে কতই না প্রতারিত করিয়া! গিয়াছেন ! 

(৩) দামোদর পণ্ডিত সম্প্রতি নদীয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গৌরাঙ্গের 
মহিত সাক্ষাৎ করিতে আিয়াছিলেন । গৌরাঙ্গ যদি সুস্থমন|ঃ লোক হইতেন, 

তবে প্রথমেই দামেদরকে স্বীয় অনাধিনী, অনহায়! বৃদ্ধাম।তার স্বাস্থা-সংবাদ 

জিজ্ঞাস! করিতেন, কিন্তু তাহ! না করিয়। তাঁহার বিষণ ভক্তি আছে কিন। এই 

প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাংপর্যয এই।--গৌরাঙ্গের মন এক্ষণে ভজিগ্রদ্ে এরূপ 
নিমগ্ন ছিল যে, দামোদরকে দেখিয়। কোথায় ম।তার শারীরিক কুশলের কথ। 

জিজ্ঞাস করিবেন তাহ! ন! করিয়! তাহার বিষুভক্তি আছে কিন! তাহাই 

জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অথচ শচীমাতার বিষু-ভক্তি বিস্তমানতার 
সম্বন্ধে তাহার যে সন্দেহ ছিল তাহা কদাচ সম্ভব নহে। ইহা গৌরাঙ্গের 
চিত্তদৌর্কল্য প্রযুক্ত অমনোযোগিতা। বা বিশ্বৃতির পরিচয় বুঝিতে হয়। এদিকে 

২৪ 



হই গৌরাজব্সীলা-রহস্ত | 

দামেদব পণ্ডিত পীবাজের এরপ প্রশ্নে স্বাগ না করি! থাকিতে পাঁরেন লাই। 

তাই তিনি রোষক্ষায়িত বাক গৌদ্রা্জকে বলিয়াছিলেন-্-কি 1? জাইর 
বিষ্ণুভক্কি আছে 'একথ! তুমি আবার ক্িজ্ঞাসা কর? আই মৃৰ্বিমতী বিষুঃ-ভক্কি। 

তাহার শক্তি হইতে তোমার যাহা কিছু হঈরাছে তাহার প্রসাদে তোমার 

যাবতীয় বিষু-ভক্তির উদ্ভব। দামোদরের এই তীব্রবপী শুনিয়া গৌরাজের 
মাতার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ভাব তৎক্ষণাং উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, তখন 
'তিনি দামোদরকে স্বীয় মনোভাব এইরূপে প্রকাশ করিদ্বাছিলেন, বথা+-- 

« যত কিছু বিষুঃ ভক্তি সম্পন্ত আমার । 
আইর প্রসাদ সব দ্বিধা নাতি আর ॥ ৃ 
তাহান ইচ্ছায় মুখ আছে! পৃথিবীতে । 

তান ধণ আমি কভূ না পাবি শুধিতে ॥ 

আই স্থানে ব্ধ আমি শুনে। দামোদর | 

আরে দেখিতে আমি আছি মিবস্তর ॥৮ 

পাঠক। ইভ! গোঁবাজের সাধরণ সংলারী বাক্তির অন্থক্প উক্কি মনে 

কর! যাতে পারে। পূর্বে দেখাইয়াছি; তাহার প্ররূত সন্ভাস গ্রহণ ঘটে নাই। 

তাক ঘটিলে তিনি “মাতার খণে চির বন্ধ, তাগার ইচ্ছায় পৃথিবীতে থাকা এবং 
ভাহকে দেখিতে নিরন্তর বাসনা” ইত্যাদি কথ! তাহার মুখ হইতে নিঃস্যত 
হওয়া সম্ভব হইত না। সংসারে বৈরাগা হুঈব।র পরে জ্ঞানলাভ হইলে সন্নযাপ 

গ্রহণে অধিকার জন্মে। গৌরাজের ইহ! কখনই হয় নাই শৃতরাং সংসার 
বন্ধনের তাবৎ লক্ষণই তাহাতে এ যাবৎ সম্াক বিচ্যামান ঝুহ্িয়াছিল। তাই 

'তিনি অধুন! উদ্দীপনার পূর্ণভাঁব অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন । যাহা হউক 
দামোদর পণ্ডিত এস্থলে যে বলিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের বিষুভক্কি প্রভৃতি যাহা 

কিছু তাহ। তীহার মাত! ইহাঁতে প্রাপ্ত, ইহ। অতি সতা কথ।$ কেনন। উহা 
আযূর্বেীয় প্রমাণে প্রতিপন্ন হইব থাঁকে। গৌরাজ তাদৃশী হিষট রিয়ুনরন্ত। 
মাতাঁর গর্ভে জন্ম লাভ এবং সাহার দঙ্গে আজন্ম বাদ করিয়া যাতার মানসিক 

বিকৃতির উত্তরাধিকারী হওযায় প্রথমে আধুদৌর্বল্য পরে হিষ্টিবিয়। বেগের 

 বিষরীভৃত হইর়াছিলেন । 0179:155. ঘা, ৩৮" 1.10.উদ্বোধন ৪৩/দৃষ্ট। দেখ) 

(0৪) গৌরাঙ্গ একদিন ভক্কি ও জ্ঞানের মধ্যে কে বড় এই বিষয়ে 
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ভারতীকে মনে বিচার করিয়া উত্তর দিতে বলেন। পূর্বের গু, সন্গ্রতি 
সেবক, ভারতী এবিষয়ে গৌরাঙ্গের দিখ্ধাস্ত পুর্ব হইতে বিশেষ পরিজ্ঞাত 
ছিলেন। তিনি জানিতেন প্রাতকূল উত্তর দিলে গৌরাঙ্গ নিশ্্ জ্রোথান্ধ 
হইবেন এবং হয়ত তাহাকে প্রহার করিতেও পারেন, পেই জন্য গৌরাঙ্গের 

অভিপ্রেত যে জ্ঞান অপেক্ষ! ভক্তি শ্রেষ্ঠ এই উত্তরই দির্ন(ছিলেন। কেবল তাহাই 

নছে, ভক্তির শ্রে্ঠঠাঁর পোষকে মহাজনের প্রদর্শিত পথ অগ্গুসরপীয়, ইহাও 

উল্লেখ করিয়। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রদ্ধা, শিব, নারদাদি 
ঈশ্বরের নিকট ভাক্ত বাঞ্ু। করিয়া ছিলেন, ইহ! নির্দেশ করেন । ভারতীর এন্ধপ 

হবদয়গ্রাহি উত্তর শুনিয়। গৌরাঙ্গ আনন্দে হন্িধবনি করত গঞ্জিতে লাগলেন । 

ইহাতে বুক্লিতে হইবে তখন ভারঠার ভাব প্রেরণার ফলে পৌরাগের মু 

হিষ্টিরিয়ার আক্রমণ উপস্থিত হুইন্নাছিল। কেননা জান! যাইতেছে তৎপরক্ষণে 

তিনি অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি কারয়াছলেন ; যখ।--গোৌরাঙ্গ দামোদরকে বাণলেন 
তবে আমি কতক দিন পৃথবাতে থাকিলাম, তুমি যাদজ্ঞান অপেক। ভাঞ্ত বড় 

না বলিতে ভবে আমি দশুদ্রে প্রবেশ করিতাম। আরও ধাপলেন--যাহাক্স সুখে 
উক্তির কথ! নাই তাহার শিখাশ্ুত্র ত্যাগ সমস্তই বৃধা, ইত্যাদ। 

পাঠক অবগত আছেন, সংসারে বৈরাগ্য এবং জ্ঞানোদয় ন। হইলে লন্্যাস 

আশ্রঘ গ্রহণের অধিকার হয় না, আর সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবি হইলে জ্ঞানা- 

লোচনা এবং ধ্যানপরায়ণ হইঠে হয়। এধিকে গোনাঙগ ভাগতীকে বপিতেছেন 

সন্ন্যাসী হইয়। ষে ভক্তিকথ। না বলে তাহার ধিখাস্থত্র ত্যাগ বৃখা। ইহ! অবস্ঠ 

অসঙ্গত, গাতাদি শাস্ত্র বিরুদ্ধ সৃতগাং গৌরাঙ্গের স্বকপোল কাললত। পরদ্ধ 

গোরাঙ্গ ভারতাকে উপলক্ষ্য কাপর! এরূপ অনঙ্গত কখ। কেন বণিঞেন পাঠক কি 

তাছ। বুঝতে পারিক্াছেন ? প্রথম খণ্ডে প্রদর্শিত লইয়াছে গোরাজ তুচ্ছ কারণে 

গৃহত্যাগ। হইয়৷ নাম মাত্র সন্গ্যান অবলম্বন করেন, এবং এ আশ্রমের বিহিত 

কোন নিয়ম পাপন করেন নাই । হহ।তে সস্ভবতঃ তাহার অণ।স্বন্ মাণলে একট। 

দৌধ বাত্রটির ভাব আবদ্ধ থা।কয়। প্রচ্ছন্ন ভাবে আথেগেং [দশের কাধ] 

কারয়াছে। আপ, কিছুদিন পূর্ব সাবভৌম এ [বণ থে ভাব্র কটাক্ষ 
(গ্লেষে।জি ) করিয়াছলেন তাহা স্তও পস্ভবতঃ এ আবে-গধ শুর্তউল।তে 

সহায় হ্ইয়াছিল। এক্ষণে ভারতী সাহত 'ক্থা গ্রুপে নিদ কথিত 



২৮ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্য 

দোষ বাক্রুটি নিরসনার্থ ভক্তি সন্ন্যাসীর সর্বদা অবলম্বনীয় এই অযুক্ত বাক্য 
সহম। প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অসন্বিন মনের আবদ্ধবেগ কোন বাহ্কার্ধ্ে- 
যেমন, বাক্যে প্রকাশিত হইলে মনে শান্তিলাভ হয়) ইহা ত্বভাবিক নিয়ম। তাই 
গৌরাঙ্গের এ অনদ্বন্ মানসের অবরুদ্ধ আবেগ এরূপে অসংযত ভাবে ব্যয়িত 

হইয়াছিল, ইহাই উপলব্ধ হয। তিনি যে উহা দ্বারা অসঙ্গত এবং ন্ুধা 
সমাজের অবিশ্বসনীয় ধশ্মতত্ব বলিতেছেন তাহা তিনি নিজেই অন্গতব করিতে 

পারেন নাই । দেখাও ধায় এই ঘটনার পরে গৌরাঙ্গ কেবল ভক্তি ভিম্ম আর 

কোন কথাই কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন না। এবং ভকগণ সহ সর্বদা কীর্তন 

ও গঞ্জন করিতেন। তাথ্পধ্য এই রোগধশ্মে তাহার এ গ্রলাপের অবন্থ৷ 

অনেক দিন চলিয়াছিল (উদ্বোধন ১০ পৃষ্টা দেখ ) নতুবা! এক ভক্তি জিজ্ঞাসা 
এবং কিছুকাল ধাঁরয়। কীর্তনের সহত গঞ্জন কেন বা বিদ্ধমান থাকিবে? 

(৫) একদিন অদ্বৈতাচাধ্যের ইচ্ছা হুইল ভক্তগণকে লইয়। কেবল 

কফ্চৈতন্ের অবতারত্ব কার্তন করিবেন, অন্ত কোন অবতারের কার্তন 

হবে না|. ইহাতে প্রথমতঃ ভক্তগণ ইতস্তত: করিয়াছলেন কিন্তু অদ্বৈতের 
বাক্য হেলন করিতে ন। পাারয়। শেষে তাহার উৎসাহ ও প্রেরণা-বাক্যে 

এ কার্ষে প্রবৃত্ত হহয়াছিলেন। অধৈত আনন্দে বিহ্বল হুইয়া না/চতে 

লারগলেন। ক্রমে ভাবের উচ্ছ্বাস উঠিল, কাঁর্তনের সুর উচ্চ হইতে উচ্চতর 

গ্রামে উঠিল। তখন গৌরাঙ্গ উহাতে আকরুষ্ট হইয়! বাগ৷ হইতে এ কার্তনস্থানে 

উপাস্থত হইয়া দে(খলেন, ভক্তবৃন্দসহ অদ্বৈত বিহ্বল ও বিবশ হইয়া তাহারই 

ঘশঃ কীর্তন করিতেছেন এবং শুনিলেন ভক্তগণ “ঠতন্ শ্রাহরি” বলিয়। তাহার 

সাক্ষাতেই গাইতে জাগিল। কথিত হহয়াছে, তান এই আত্মপ্রশংসায় 

লজ্দত হ্হয়৷ তখ হইতে বাপায় ক্রোধভরে চলিয়া আ[স্য়াছিলেন, পরে 

অধৈত শুনিবান গ্রভত তাহাক্কে দেখিতে আনলে তিন সকলকে নিকটে 

ডার্চকয়। লহয়। যাহ! যাহা বলয়াছিলেন, তাহাতে তাহার লজ্জ। ও ক্রোধভাবের 

কোন লক্ষণই প্রকাশ পান্থ নাহই। [ বরং প্রতীত হয় তান মনে মনে 

ষেন সন্ত হইয়। শ্বীন্ন অরতারভাব স্থদৃঢ় কারবার অভিগ্রায়ে শ্রনিবাসকে 

গয়েকটা প্রশ্ন করিয়াছিলেন ] গোৌরাদ্দের মনে|ভাবের ঈদৃশ পারবর্তন কেন 

ছটিয়াছিল অপিচ। কেনই বা অদ্বৈত গোরাঙ্গকে অধুনা অবতারত্বে পুনরায় 
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প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহ এস্লে বিচারধ্য বিষয়। বৃন্থাবন 

দাগের বর্ণনায় জান] যায়, 

'নিরবধি দান) ভাবে প্রভুর বিহার । 

“মুঝ্ি কৃষ্দাপ” বই ন। বোলয়ে আর। 

হেন কারে শক্তি নাহ সম্মুখে তাহানে । 

শীশ্বর+ করিয়। বলিবেক "দান বিনে ॥” 

অতএব বুঝিতে হইবে গৌরাঙ্গ ইদানীং স্বীয় অবতাবত্ব ভাব (তাহ! 

কাল্পনিক হইলেও ) একেবারে বিস্বৃত হইয়াছিলেন। ইহাতে ভক্তবৃন্দেরও 

মনোভাব পরিবপ্তিত হইয়! থাকিবে অদ্বৈত নবধধীপ হইতে আসিয়া এই ব্যাপার 
বুঝতে পারিয়া যে মনে মনে প্রমাদ গণন। করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে, 

কারণ পূর্বের তিনি বহু ০ষ॥ করিয়। গৌরাঙ্গকে অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 

ছিলেন, এক্ষণে দেখিলেন নে মস্ত চেষ্ট| ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। এজস্ত 

গৌরাক্গকে কষ্ণাবতাঁরভাব ল্মরণ করাইয়া কিরূপে তাহাকে পুনরায় অবতারত্তে 

প্রতিষ্ঠিত কর৷ যাইতে পারে তাহার একটা উপায় উদ্ভাবন কর! প্রয়োজন 

মনে করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায় অদ্বৈত ভক্তগণকে লইয়া নৃতন ধরণের 

“চতন্যমঙ্জল বা চৈতন্থ-কীর্তনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উহাতে অমিত 

উত্লাহের সহিত নৃত্য করত ভক্ত গণকে লইয়া নিজ রচিত পদ-.“টচতন্ত 

নারায়ণ করুণ। সাগর * গাইয়া সকলকে -মাতাইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ এই 

সময়ে কীর্তন স্থানে আসিয়া যখন চৈতন্য নারায়ণ গৌরচন্দ্রনারা়ণ জনন শ্রীশী- 

নন্দন ইত্যাদি অধ্বৈত ও ভক্তগণের মূখে গুনিলেন তখন তাহার মলোরাজো ভাব- 

প্রেরণা (89229519] ) প্রবিষ্ট হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন কার্য হইল ন1। 

তিনি এ ভাবোদ্বীপন। লইয়৷ বাসায় গিয়া ক্রোধের ভাণ লইয়৷ শয়ন করিয়া- 

ছিলেন। বস্তুতঃ এই সময়ে তাহার মনোমধ্যে এ অবতার ভাব প্রেরণার কার্য 

লইয়। মনন (109016860 ) চলিতেছিল, শেষে তাহার মনে দান্য ভাবের 

পরিবর্তে অবতার-ভাব প্রায়শ: স্থান লাভ করিয়|ছল, ( ইহ। তাহার পরবর্তী 
কাধ্য প্রমাণিত হইবে) এমন সময়ে অদ্বৈতার্ধি ভক্তগণ তাহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া 
তাহার বানায় উপস্থিত হুইয়াছিলেন, তখন তিনি শুইয়া ছিলেন । গোবিন্দের 

মুখে বৈষ্ণবদিগেন আগমন সংবাদ পাইয়া! শব) হইতে উখান পূর্বক তাহাদিগকে 



২৩, গৌরা্লীলা-রহস্ত। 

জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে বৈষ্ণব সকল, ওছে উদার শ্রীনিবাস! তোমর 
আজ কি কার্ধ্য করিলে? কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ সংকীর্তন ছাড়িয়া কি গাইলে? 
আমাকে বুবাও। এনস্থলে গৌরাঙ্গ ও শ্রীবাসের মধ্যে যে উত্তর প্রতুযত্তর 
হইয়াছিল, তাহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে । 

ইহা কত দুর স্বার্থজড়িত কথ! তাহা স্থধী পাঠকগণ বিবেচন1 করিবেন। 
অতঃপর গৌরাঙ্গ হান্তমুখে (আপনাকে অবতার মনে করিয়া) বৈষ্ণবর্দিগকে 
বিদায় দিয়াছিলেন। 

(৬) ইহার পরে শাকের মল্লিক ও রূপ এই ছুই ভ্রাতার প্রতি গৌরাঙ্গের 
ব্যবহার প্রসঙ্গ । ইহার! গৌড়ের বাদসাহছ সরকারে চাকুরি করিতে করিতে 

ক্রমান্বয়ে উদাসীন হইয়া মথুরায় গিয়া বাস করিভেছিলেন, তথা হইতে গোৌরাঙ্গের 
অবতারত্তবের অপূর্ধ্ব কাহিনী শ্রুত হইয়া হউক, অথবা জগন্নাথ দর্শনে 
আসিয়৷ চৈতন্তকান্তন শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়1 হউক, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 

গিয়াছিলেন। প্রথমেই গৌরালের অপূর্ববরূপ দর্শনে এবং তাহার “কৃপাছুষ্ি 
পাতে মুগ্ধ হইয়। আপনাদিগের বনৃতর দৈন্য বিজ্ঞাপন করত সংসারোদ্ধারিণী 

ভক্তি দানের প্রার্থন৷ করেন অর্থাৎ শরণাপন্ন হন। তখন গৌরাঙ্গ তাহা দগকে 
লংসারবন্ধন ছি করার জন্য ভাগ্যবস্ত বলিয়া প্রশংসা করেন, তত্পরে তাহাদের 
গ্রতি পুনরায় কৃপাদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, [ এই যে রুপাদৃষ্টি ইহা গোরাঙ্গের যাহ 
প্রেরণ! (7000900 58886102) [ভ& অন্ত (কছু নহে ] *তোমর। বদি প্রেম 

তক্তি বাঞ্ছ। কর তত অন্বৈতৈর গাশ্রম কর। অদ্বৈত ভক্তির ভাণ্ডারী 
তাহার কৃপায় ক্ুষ্ণভক্তি হয়।* এই আজ্ঞ। পাইনা উভপ্ন জ্রাতা অধৈতের 
চরণে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন, “তুমি পতিতপাবন আমাদগকে 
পরিত্রাণ কর।” এই সময়ে গৌরাঙ্গ শাকর ও রূপের প্রশংসাস্থচক পরিচয় 

দিয়া অধ্ৈতকে বণিলেন, “শুন আচার্য! ইহার্দিগকে অমায়াম কষ ভক্তি 
দেও যেন জন্ম জন্ম কৃষ্ণ ন[ ভুলে, তুমি মা দিলে কষ্ণভক্তি কাহার িলিয়া 
থাকে? অধৈত তৎক্ষণাৎ গৌরাঙ্গকে বলিলেন “তরমি সর্বদা তা,তুমি জা দিলে 
আমি ভীঙীরী লব দিতে পারি। তৎপরে বঅঞ্ৈত “এই ছুইর প্রেম ভক্তি 
হউক সর্ধথা৮, ধণিলেন গৌরাঙ্গ অটৰৈতের এই কঈকপাধুক্ 'বাণী নিয়া উচ্চ 
করিয়া ইর়িবর্বনি করিতে লাগিগেন, পরে বীর খাঁসেরে (কে ) পন্য কিয় 



২য় খ; ১১শ প, মন ১ 

বঙ্গিলেৰ এক্ষণে তোমারও কষে প্রেম ভক্তি হুইল, কহ্বৈকে জানিও শ্রীকষ্জের 

পুর্ণশক্তি। তোমর! ছুই ভাই কিছুদিন জগর্লাথ দর্শন করিয়া গরে মুর! গিয়। 

থাকিবে এৰং পশ্চিম? রাজন তামস লোকদ্দিগকে ভক্ষিরন ক্িবে। আমিও 

মধুর! মণ্ডলে গিষা ইহা! দেখিব, আমার জন্য একটী “বিরল স্তন করিবে”। 

শেষে দবীরখান বা শাকের মল্লিকের নাম সনাতন অবধৃত রাখিয়া! ই ভাইকে 
বিদায় করিলেন। 

সুধী পাক ! গৌরাঙ্গ রূপ ও সনাতনকে লইয়! অন্বৈতের সহ্থান্বতায় এই থে 

আশ্চর্য্য জনক এক্ষটা প্রহ্মনের ব্যথার নিম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা! বিশ্লেষণ 

করিয়। দেখিলে প্রতীত হইবে, গোরাঙ্ন তাদুপ মানলিক শক্তি বিশেষ প্ররিচালন 
এবং স্বভাবসিহ্ধ চাতুর্ধযগুণে তিনি শ্বীয় উপস্থিত কয়েকটা প্রয়োজনীয় গুরুতর কার্ধ্য 
অরেশে সাধন করিতে সমর্থ হুইয়্াছিলেন। সে রিচিত্র শক্তি পরিচালন কিব্পপ 
ও কি কি, তাহ প্রদর্শিত হইতেছে 

(ক) পাঠক, সক্ষা করিয়া থাকিবেন শাকর মল্লিক ও রূপ ছুই ভ্রাতা 

গৌরাজের দান্ত লাভের উদ্দেশে তাহার নিকট আসিয়াছিল, প্রথমে তিনি দূর 
হইতে তাহাদের প্রতি কৃপারৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহাতে উহ্বার দুরে 
থাকিয়। দণ্ডবং করণানস্তর নিকটস্থ হুইয়। বিনয় ও স্তবস্ততি বারা আপনাদের 

কামন। জ্ঞাপন করিলে গৌরাঙ্গ উহাদ্দিগের সংসার বন্ধন ছেধন করার প্রশংসা 
করত তাহাদের প্রতি পুনরায় একবার কৃপাদৃষ্টি করেন। ' এই ক্ৃপাদৃষ্টিতে 
চাহিয়া! থাকা ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহা যাঁছুকরী শক্তি প্রেরণার উপায় মাত্র। 

ইহার ফলে উভয় ভ্রাতা বিমোহিত হইয়া! আপনাদের স্বাতন্ত্য হারাইক়্াছিল, 

যখন গৌরাঙ্গ বুঝিলেন তাহারা তাহার বমীকরণ শক্তির অধীন হইঞ্জাছে তখন 

তাহাদিগকে বলিলেন যদি তোমর! প্রেম ভক্তি চাহ তবে এক্ষণে অ্বৈতের 

চরণতলে গিয়া পড়। উভয় ভ্রাতা আপনাদের পূর্ব সংকল্প ভুলিয়! গিয়? 

তৎক্ষণাৎ গৌরাঙ্গের আদেশে অইৈতের পায়ে পড়িক্া ত্বাহার নিক্ষটে ভক্তি 
গ্রার্থনা করিল । এই নম গৌরাঙ্গ অছৈত দম্বদ্ধে যত্তকিছু প্রশংসা উত্তয় ভ্রাতাফে 

শুনাইলেন,তাহার। তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিল । ধাহার1 যাছুকরী শক্তি পরিচালন 
ব্যাপার শ্বচক্ষে একবার দেখিয়াছেন তাহার ক্পসনাতন যে নিশ্চয় এস্বলে এ 

শক্তির বিষহীভৃত হইয়াছিলেন, তাহা স্বীকার কপ্ধিবেন। উভয় ভ্রাতা! তাঘৃশ 



২৬২ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্ত। 

বুদ্ধিদাম্ হইলেও গৌয়াঙের যাছুকরী শক্তির প্রভাবে মন্রমুের ন্যায় আত- 
বিস্বত হইয়! পূর্বসংকল্পিত গৌরানের দাশ্য গ্রহণ হইতে বঞ্চিত হুইয়। তাহার 
আতদশে অবশক্রমে অধ্বৈতের দাস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, করিয়া প্রতারিত হইয়া- 

ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহারা গৌরাঙ্জের এই চাতুরী সময়াস্তরে ভ্বদয়জম করিডেও 

পারিস] থাকিবেন। কিন্ত তখন আর গত্যন্তর ছিলনা । জান বায়, রূপদনাতন 

পূর্বব হইতেই কৃষ্ণ তক্ত ছিলেন এক্ষণেও সেই রুষণ ভক্তই থাকিলেন, বিশেষের 
মধ্যে এই গৌরাঙ্গ হইতে সাক্ষাৎ মন্ত্র ন পাইয়া অঙ্গৈতের নিকট পাইয়াছিলেন। 

(খ) অতঃপর গৌরালের ত্বপ্রয়োজনীয় গুরুতর কাধ্যসাধনের পরিচয় | 

গৌরাঙ্গ জানিতেন তাহার অবতারত্বের মূলীভূত কারণ অধৈত, ইহ! তিনি 
সময়ে সময়ে এবং কিছুদিন পূর্বেও প্রকাশ করিয়াছিলেন। রোগণর্মে তিনি 

কিছুদিন দাশ্যভাবে ভাবিত থাকার স্বীয় কাল্পনিক অবতারত্ব ভূলিয়! গিয়াছিলেন। 

অট্বৈত কর্তৃক তাহার সেই অবতারত্ব অধুন! পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও কীর্তনাকারে 
প্রচলিত হইয়াছিল, ইহ! অন্কভব করিয়া অধৈতের প্রতি ও গৌরাঙ্গের 
কৃতজ্ঞতার ভাব অসম্বিন মানসে সতত পোষিত হইতেছিল। তত্তিন্ন ভক্তি 
প্রচার ( যেভাবে হউক ) তাহার ত মনের চির বাসনাই ছিল। এস্থলে 

তিনি রূপ ও সনাতনকে যখন স্বীয় যাগ্ুকরী শক্তির অধীনস্থ হইতে দেখিলেন 
তখনই উহ্বা্দিগকে অদ্বৈতের শিশ্ত করাইন্বা সেই ক্কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তম 

যোগ উপস্থিত মনে করিয়াছিলেন, অধিকন্তু উহাতে মথুরা প্রদেশ পর্য্যন্ত স্বা় 

অবতারত্ব ও ভক্তিধর্্ম প্রচারেরও নুবিধ| হইবে। এমন কি, তত্রত্য পশ্চিম! 

রাজস তামস গ্রকৃতির, সম্ভবতঃ নানকপস্থী শিখ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে রুষ্ণ- 
ভজন প্রবর্তিত করিতে পারিলে সমঘ্ত মথুরা-পৌরজনের! ব্রর্নবাপী হইতে 
পারিবে ইহছাও ভাবিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য গৌরাঙ্গের পক্ষে এই সকল অতি 
আবশ্তকীয় গুরুতর কার্ধ্য ছিল, যাহা তিনি, রূপসনাতনকে উপনক্ষ্য করিয়া 
অদ্বৈতের সাহায্যে সম্পাদন করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন । হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত ব্যক্তির 

পক্ষে সময়ে সমম্মে ভালমানুষের মত কাধ্য করা অনভব নহে। অন্গধাবন 

করিয়া দেখিলে এ-কার্যের ভিতর কিছু না কিছু হিষ্টিরিয়া লক্ষণ--যেমন 
কান্ননিক প্রসঙ্গ ও অতুযুক্তির নির্দেশ, বিদ্যমান থাকিবেই। এস্থলে অট্ৰতকে 

'ক্ষির ভারী” তাহাতে 'কুষ্ণের পূর্ণশক্তির' অস্তিত্ব, শ্রীবাদকে “সর্বশক্তি 



সম্মঘিত” অজিজ্ঞাদিত হইয়া 'আত্মপরিষদবর্গের ফা্টানিক তসথাদি ফখন 

ইত্যাদি তাহা প্রমাণ । 
(৯) অবশেষে, গৌরাঙ্জের ক্রোধ ভাবে শ্রীবাসকে চড় মা! এবং দেল্কা 

জইগ্লা মাঁরিতে তাড়া কল্প, তথ! বৈষবের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে ্বী আতিষ্ধত 
প্রকাশ কর।। | 

পাঠিক লক্ষ্য করিয়া থাঁকিবেন, গৌরাঙ্গ চরিতে ইহা একটী আশ্চর্য্য বিশেহন্ধ 

যে শীহার মতের প্রন্ডিকূলে কেহ মত প্রক্কাশ করিলে তিনি ক্রোধান্ধ হইয়! 

তাহাকে মারিতে ধাবিত হুইতেন এবং সত্য নতাই গ্রহারও করিতেন, ইহাতে 

তাহার লঘৃণক জ্ঞান খাকিতত না। এন্বলে শ্রবাসকে প্রথমে পিতা! সদৃশ আনে 
করিতেন, পরে ধাহাকে পরম ভক্ত জানিয়া আপনার অন্তরজ স্বীকার করিত 

আপগিতেছিলেল, গেদদিল স্বকীয় অবতারত্ব সম্বন্ধীয় তর্কে আপনাকে পরাস্ত 

মানিক্না ধাছাকে 'সব্ধশক্তিসমন্থিত” শব্দে গৌরবাম্থিত করিয়াছিলেন,অধুন। তাঁহাকে 

সাগান্য কাপ্পণে-নিফারণে বলিলেও হয়, ক্রোধান্বিত হইয়া এক চপেটাঘাত 
করিয়াছিলেন এবং আরও গুরুতর আঘাত করিবার অন্ দৌড়িয়। গিয়াছিলেন। 

দৈধাৎ অধৈত উহার হাত ধরিয়া প্রবোধ বচন প্রয়োগ না করিলে হয়ত একট] 

গুরুতর কাই ঘটিত। [ঈদৃশ আচরণ হিষ্টিরিকা রোগের অন্তম বিশেষ লঙ্গণ 
€উদত্বোধন)। তাহাই এস্থলে গৌরাঙ্গের চরিত্রে আমরা! দেখিতে পাইতে ছি] জীবনী- 
লেখক বৃন্দাবন দাস গৌয়ান্ষের ঈদৃশ আচরণকে পুত্বের প্রতি পিতার শিক্ষা দান 
বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিপ্নাছেন। ইহা! কি কোন রূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই 
সময়ে গৌরালের মাদলিক অবস্থা! (106069110 ) পর্যালোচনা করিলে আমর! 
ভিন্নরপ সুষ্ঠু সিদ্ধাস্তে উপনীত হইতে পারি । সে পর্ধ্যালোচন। এইরপ, 
পাঠক বিঙ্িত আছেন, ইত্যগ্রে গৌরাঙ্গ রূপ সনাতনকে জানাইয়াছিলেন 

অদ্বৈত ভক্তির ভাণ্ডারী এবং কুকের পূর্ণশক্তি। তখন তিনি কের অবতার 
ভাবে ভাবিত ছিলেন। এখনও তাহার সেই ভাবাবেশ চলিতেছিল। তিণি 

অন্বৈত সম্বন্ধে ্ন্নপ বলির! সম্যক তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই সেঞ্গন্ত তিনি 

কি গ্রকান্নে অইৈভকে আরও উচ্চ আনে প্রতিঠিত অর্থাৎ ভক্তমণ্ডলীর মধ 

অগ্তরূপে আরও গৌরবান্বিত করিতে পারেন তাহার উপার স্বীয় অনন্থিন্ মানবে 

চিন্তা করিতেছিলেন। ইতাবসয়ে একদিন গৌরাঙ্গ তক্ষত্বন্দে পরিবেছিত. ছুই 



২৩৪ গৌরাঙ্গলীলা-রহস্য। 

বসিয়া! আছেন, এমন লময়ে স্বকীয় ভাব প্রেরণা (৪06০-৪০%98608 ) দ্বার! | 

উদ্দীপিত হুইয়! শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি অধ্বৈতকে কিরূপ বৈষ্ণব মনে 

কর ?'ভ্ীবাস অধ্বৈতকে পূর্ব্বা বধি যথেষ্ট প্রীতি ও সম্মান করিতেন,তদন্ুনারে তিনি 

পরত্যুত্তরে সরল ভাবে বলিলেন, “অদৈতাচার্ধ্য প্রহনাদ ও শুকের মত।' গৌরাঙ্গ 
ইহ! শুনিবামান্্র ক্রোধে বিচলিত হইয়া শ্রীবাসকে এক চড় মারিলেন, তাহাতেও 

তার ক্রোধের উপশম হইলনা,তখন তিনি শ্রীবাসকে বলিলেন, “তুই কিন! আমার 

নাটাকে শুক (যাহাকে তৃই মুক্ত বলিয়া বলিস্) ও প্রহ্নাদ, যাহার! অট্ধতের 

কাছে কলাযকার বালক, ইহাদের সহিত তুলনা করিলি ? এইরূপ বলিয়! গোরা 
ক্রোধান্ব হইয়া দেলক] হাতে লইয়া শ্রীবাসকে মারিবার জন্য দৌড়িয় গিয়াছিলেন। 

গাঠক! ইহ! গৌরাঙ্গের পূর্বের আধেশাবন্থার উপরে শ্রীহ্বাসের প্রতিকূল 
বাক্য প্রেরণার হিষ্টিরিয়ার নৃতন আক্রমণ লক্ষণ উপস্থিত মনে করিতে হইবে, 

কেননা দেখা যায়, অধ্ধৈতের প্রবোধ বাক্যে উহ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। 

অপিচ পূর্ব বরা হইয়াছে, হিষ্টিরিয়া আক্রমণোত্তর প্রলাপ হইয়া থাকে। 
এস্থানে গৌরাঙ্গের তাহাই ঘটিগাছিল, গৌরাঙ্গের উক্তি বিচার করিয়া দেখিলে 
উদ প্রতিপন্ন হইবে । দেখুন জীবের জন্ম স্বীকার করিলে অছ্বৈতের জন্ম শুক 
প্রহলাদের পূর্বে হওয়া কিরূপে সম্ভব হয়? আর জীবের জন্ম মৃত্যু নাই 

(ন জায়তে অিপ্নতে ব| কদাচিৎ) অস্ততঃ গৌরাঙ্গের কথায় বৈষ্ণবের জন্ম 

মৃত্যু নাই ইহা স্বীকার করিলেও, শুক প্রহলাদ ও অত্বৈতৈরও ত আদৌ জন্ম হয় 
নাই, তাহার আবার অগ্র পশ্চাৎ, আকাশ কুম্থমবৎ অবাস্তব হইতেছে। বলা 

বাছুল্য, নাড়ার হঙ্কারে ক্ষীরোদ সমুদ্র মধ্য হইতে নিদ্রোখিত হইয়া ( নব্ীপে ) 
অবতীর্ণ হওয়া! এবং সেই হুষ্কারের শব্ধ এখনও গৌরাঙ্ের কর্ণে প্রতিধ্বনিত থাঁক। 
ইত্যাদি অবাস্তব কাল্পনিক উক্তি (178110017561010 80৭ 061118107 ) তাহার 

হিষ্টিরিয়! প্রলাপলক্ষণ (6111500 ) স্বীকার করিতে হয়। ইহ পূর্ব্বে অনেকবার 
বল। হইয়াছে 

এত্ত, বৈষ্বদিগের প্রভাব ভক্তি, কে আগে কে পিছে কাহার কিরূপ 

শক্তি ইত্যাদি গৌরাঙ্জের অপ্রাসজিক প্রলাপ বলিয়! গণ্য করিতে হইবে। 

কেননা তাহার আবেশের অবস্থা বৃন্দাবন দাম এহলে স্বীকার করিয়াছেন, আর 
&ঁ অবস্থায় ত প্রলাপ হওয়া অবশ্থস্তাবী । 



ইয়খ) ১১শ প, মন্তব্য ২৩৫ 

এদ্দিকে শ্রবাস গৌরাঙ্গহত্তে অভাবনীয় ও অবথা রূপে মার খাইয়াও তাহার 

যে ক্রোধের কারণ হইয়াছিলেন সেজন্ত তিনি আপনাকে অপরাধী বলিয়। স্বীকার 
করিপেন। অপি5 গৌরাঙ্গের মুখে অন্বৈতের মাহাত্ম্য শুনিয়া আনন্দিত হইয়। 
আপনাকে মহাসৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করিলেন এবং উহাতে যে শিক্ষালাভ 

হইল তাহাতে অতঃপর অদ্বৈতের প্রতি তিনি অচল! ভক্তি করিবেন প্রতিজ্ঞ! 

করিলেন। এক্ষণে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল, তিন জন পুর্ব আনন্দে 

আবার বসিলেন। 

এই পরিচ্ছদের শেষাংশে গৌগাঙ্গ সিদ্ধবৈষ্বদিগের বিষম 'ব্যভার' প্রসঙ্গ 

ভক্তগণের নিকট আপনি উথাপন করিয়। বিষুঃর বক্ষে নারদের পদাঘাত বিষয়ক 
পৌরাণিক, আখ্যায়িকার দ্বার উহার সমাধান করিক্াছেন। বোধ হয় সহাধ্যায়ী 

ব্রাহ্মণের সহিত অবধৃত নিত্যানন্দের অনাচার লইয়৷ পুর্ব্বে যে কখোপকথন 
হইয়াছিল ( সপ্তম অধ্যায় দেখ) ইহা তাহারই জের । ইহার উপরে মন্তব্য 

নিপ্রয়োজনীয়। কৌতুক্ষের বিষয় বৃন্দাবন দাস বর্ণন করিয়াছেন দেবধি নারদ 
বিষ্ণুর সমীপে আপনার প্রেম ভক্তি বিকারের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। ইহা কোন পুরাণে বর্ণিত আছে কিনা জানিনা, লেখকের বিশ্বা--পাছে 

নারদের পিদ্বট্ব্ঝব হওয়ার কোন বাধা হয় এজন্য তাহাকে বিষুর সম্মুথেও 

হিষ্টিরিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই । বোধহয় 

“ঢেকি ত্বর্গে গেলেও ধান ভানে” এই কিন্বদস্তী শ্বরণ করিয়। আমাদের কবি 

নিহ্ধবৈষ্ণব নারদের ভক্তিবিকার লক্ষণ বৈকু্ের উপস্থিত হওয়ার বর্ণনা করিয়া 
থাকিবেন। 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 

[ বাহুন্যভয়ে বর্তমান পরিচ্ছেন্বের চুম্বকো্তির আবগ্তকত। নাই । ] 

এইব্ধপে গৌরাঙ্গ ভক্তগোঠীনহ আনন্দে বিহার করিতে থাকেন, একদিন 
তিনি হৃথে বসিয়া আছেন এমন সময় অধ্বৈভাচার্ধ্য তাহার নিকট অসিয়। উপস্থিত 

হইলেন। গৌরহরি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কহ আচার্য! 

কোথা হইতে আসিলে ও কোন কাধ্য করিয়া আঙদিলে ? অদ্বৈত উত্তর 

করিলেন, জগন্নাথ দেখিয়া এই তোমার নিকট আমিতেছি। গৌরাঙ্গ বলিলেন 

“জগন্নাথের শ্রীমুখ দেখিয়া! তাহার পরে কি করিলে? অদ্বৈত বপিলেন 'আগে 

জগন্নাথকে দেখিয়া তৎপরে ৫৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। প্রদক্ষিণ 

শুনিয়া গৌরাঙজ হাদিতে লাগিলেন এবং বগিলেন তুমি হারিল1 হারিল।।” 
আচাধ্য বাঁললেন আমার হারিবার সামগ্রীকি? গৌরাঙ্গ বণিলেন তুমি 

বখন প্রদক্ষিণ করিলে তখন পূর্বদিকে যতক্ষণ গিয়াছিলে ততক্ষণ তোমার দর্শন 
হইতে পারে নাই কিন্তু আমি যতক্ষণ ধরিয়া জগন্নাথকে দেখি আমার লোচন 

আর কোথায়ও যায় ণা। কি দক্ষিণ কি বামে কিবা প্রদক্ষিণে জগন্নাথের মুখ 

ভিন্ন আর কিছুই দেখিনা! । তখন অন্বৈত করযোড় করিয়া! বগিলেন, গোসাঞ্িং! 

এখন সকলে তোমার নিকট হারিবে;) এ কথার অধিকারী তুমি ভিন্ন ত্রিতৃবনে 
আর কেহ নাই, ইহ! সত্য বলিলাম। এ কথায় তোমার নিকট হার মানিলাম। 

ইহা শুনিয়া টৈষণবমগুলী হাপিয়া হারমঙ্গল কোলাহল করিয়া উঠিগ। 
গৌরাঙ্গ এইরূপ বিচিত্র কথা কহিয়া অধ্বৈতকে সর্বদা] গ্রীত করিতেন। 

একদিন গদ্দাধর গৌরাঙগের স্থানে আসিয়! বলিলেন, “ইষ্টমস্ত্র কাহাকে 

বলায় এ মন্ত্র আর আমার শ্ফুত্তি পায় না, অতএব তুমি এমন্্র আমাকে বল, 

তাহা হইণে আমার মনে প্রসন্ধত! হয়।” গৌরাঙ্গ বলিলেন, “তামার উপদেষ্টা 

ঝহম্থাছেন, তান থাকিতে সাবধান,--এনপ ব্যবহার হয় না গদাধর বলিলেন, 

(তিনি এখানে নাহ অতএব তুম তাহার পরিবর্তে মন্ত্র দেও।” গৌরাঙ্গ ঝলিলেন 

তোমার গুরু তিস্ভানিধিকে বিধাতা এখানে আনিতেছেন। কেবল আমাকে 
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দেখিবার জন্ভ দিন দশেকের মধ্যে এখানে উপস্থিত হইবেন । যখন নিরবধি 

বিস্ঞানিধিকে আমার মনে হইতেছে তখন বুঝিলাঁম তৃমি তাঁহাকে আকর্ষণ 
বরিয়। আনিতেছ।” গদাধর গৌরাঙ্গের প্রিয় পানর ছিলেন তিনি সাহার কাছে 

ভাগৰত পড়িতেন, তাহা শুনিয়া তিনি আনন্দিত থাকিতেন এবং যাবতীয় কষ 

ভাব গ্রকাশ করিতেন। প্রহনাদ চরিত্র এবং ঞ্ুব চরিত্র শতাবৃত্ত করিয়| 

সাবহিত হইয়া শুনিতেন, অন্ত কোন কার্য্যে তাহায় অবলর ছিলনা, নাম গুণ 

বলিতেন ও শুনিতেন । গদাধরের স্বরূপের কীর্তন এবং একেস্বর ও দাযোদর়ের 

নামগুণ গান হইতে গৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেন। এবং 

অশ্রু, কম্প, হাস্য, মৃচ্ছা, পুলক হুঙ্কার। 

যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার ॥ 

তাহাতে উপস্থিত হইত। দামোদরের উচ্চ কীর্ন শু'নলে তাহার বাহ্লেপ 

হইত তিনিও তৎক্ষণাৎ নৃত্য করিতেন গৌরাঙ্গের বত সঙ্ন্যাদি-পার্ধদ ছিল, 

দামোদর স্বরূপের তুল্য কেহ ছিল না, পুরী গোসাঞ্ঞিতে তাহার যেরূপ প্রীতি 

ছিল দামোদর স্বরূপেও তত প্রীতি করিতেন। দ্বামোদর সঙ্গীত রদময় ছিলেন। 

তাহার ধ্বনি শ্রবণ করিলে গৌরাঙ্গের নৃত্য হইত। কখন নগরে তিনি একাকী 

কপটীর মত অঙক্ষিতে ভ্রমণ করিতেন, কেহ চিনিতে পারিত না। পরস্ত 

দামোদর স্বরূপ ও পরমানন্দ পুরী এই ছুই সপ্জাদী পার্ষন গৌরাঙ্গের ছুই বাছরূপে 

সর্ববদ1 নিকটে থাকিতেন। গৌরাঙ্গ দামোদর স্বূপের সঙ্গে অহর্নিশ কার্তন 

রঙ্গে ভ্রমণ করেন, দামোদর তাহাকে কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পধ্যটনে 

তাকে ছাড়িতেন না । দামোদরের গানে বিহ্বল হইতেন তখন তাহার পথের 

ঠিক থাকিতনা। একেশ্বর দামোদর সহিত তিনি ধে কি আনন্দ ভোগ করিতেন 

তাহ। ক'জন জানে? 

%€কিব। জল ক্রিবা স্থল, কিবা বন ভাল। 

বিছু না জানেন প্রভু গর্জন বিশাল ॥ 

রাহোনর কীর্তন করেন আর গৌরাঙ্গকে বনে এবং ডাল হইতে পড়িতে 

ধরেন । 
একদিন গৌরাক্ষ জাধিষ্ট হুইয়। এক কৃপের যথ্যে আত্াড় খাব্মা 
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পড়িয়াছিলেন, ইহা দেখিয়! অদ্বৈত প্রভৃতি সকালে মাথায় হাত দিয়! কাদ্দিতে 

লাগিলেন । গেরাঙ্গ কিন্ত কিছু জানিতে পারেন নাই, কুপে পড়িয়! 

ভাদিতেছিলেন, তাঁহার অঙ্গে কোন ক্ষত হয় নাই। তখন অদ্বৈতার্দি ভক্তগণ 
তাহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিলেন, তিনি উঠিয়া সকলকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন, “কি বোল কি কথা” অর্থাৎ প্রেম ভক্তি রসে বাহ্শুন্ত থাকাস্ব 

অজ্ঞের ন্যায় জানিতে চাহিলেন বাপারট! কি? গৌরাঙ্গের এরূপ কথ 

শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন। 

গৌরাঙ্গ এইন্ধপ ভক্তিরসে মগ্ন থাকিয়া বিহার করিতে থাকিলেন, 

একদিন বিদ্ভানিধি আপিরা দর্শন দিলেন। গৌরাঙ্গ তাহাকে দেখির। হাসিতে 

লাগিলেন ততৎপরে “বাপ আইল! বাপ আইলা বলিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল 

গৌরচন্দ্র বিদ্যানিধিকে ক্রোড়ে লইয়! ক্রন্দন করিলেন, তাহা দেখিয়া চতুর্দিকে 
বৈষ্বগণও ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্রমে প্রেমনিধির প্রতি ভক্তগণের 

প্রেম বাড়িতে লাগিল। বিস্তানিধির পুর্ব-সখ। দামোদন স্বরূপ, গৌরাঙ্গের 

সনুখে, উভয়ে পদধূলি লইতে ইচ্ছ। করিলেন, সেজন্য 

“ছুহে ধরাধরি ঠেগাঠেলি ফেলাফেলি। 

কেহে। কারে ন1 পারেন, ছু'হে মহাবলী ॥* 

ইহা দেখিয়া! গৌরাঙ্গ হাস্ত করিতে লাগিলেন £ তৎপরে তিনি বিগ্বানিধিকে 
কিছুদিন নীলাচলে অবস্থান করিতে বলিণেন। ইহাতে বিদ্ভানিধি মহা 

সন্থষ্ট হইলেন, কেনন। তাহা হইলে তিনি গৌরাঙ্গের নিকটে কিছুাদন থাকতে 

পইবেন। পরে গদাধর স্বীয় ইষ্রমন্ত্র পুনরায় তাহার নিকট হইতে গ্রহণ 

করিলেন। গৌরাঙ্গ বিদ্ানিধিকে আপনার নিকট সমুদ্রতীরে যমেশ্বরে বাসা 
দিয়াছিলেন, তথায় থাকিন্না জগন্নাথ দর্শন এবং প্রিয়পাত্র দামোদর শ্বব্প 

সহিত কৃ্ণকথা গ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন। 

যথাকালে ওঢ়ন ষ্ঠী নামে পর্ব উপস্থিত হইল, বাহাতে জগম্াথ দেব 

নুতন মাওুয়। বস্ত্র পরিধান করেন, গৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ এ বন্ত্র ওড়ন দেখিতে 
আদিলেন। যঠী হইতে মকর পর্য্যন্ত এ পর্ধব চলিয়া থাকে । উহাতে মৃদক্গ 

যুহরী শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি বাগ্চ বাজিতে থাকে। জগন্নাথের নান। বরের 

দিব্যবন্থ ও পুষ্পালক্কার,গন্ধপুজ্ণ ধূপদীপ যোড়শোপচার পুঞ্ধ। হইবার পরে বিবিধ 
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প্রকারে ভোগ দেওয়া হইল তখন গৌরাঙ্গ প্রেমানন্দ রঙ্গে সর্বগোর্ঠীলহ 

বাসায় আসিলেন, তথ| হইতে বৈষ্ণবদিগকে বিদায় দিলেন। বিষ্যানিধিও, 

দামোদর উভয়ে সর্বদা একসঙ্গে থাকিয়া পরস্পরের মধ্যে মনঃকথা নিফপটে 

কহিম্া থাকেন। অধুন1 জগন্নাথের মাতুয়া বসন ধারণ সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়ায় 
দামোদরকে বিছ্যানিধি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এদেশেত শ্রুতিন্বৃতি প্রচ্র বিদ্যমান, 

তবে জগন্নাথ কিজন্ত মণ্ডের কাপড় ন! ধুয়া পরিধান করেন?” দামোদর তদুত্তরে 

কহিলেন, “ইহ! দেশাচার, এখানে এরূপ চিরকাল হইয়া আমিতেছে সেজন্য 

ইহাতে দোষ নাই। জগন্নাথের মনে যদি এপ ইচ্ছা ন। থাকিত তবে রাজা 
কেন ন! নিষেধ করেন? বিস্তানিধি বলিলেন, “ভাল, ঈতপ্বরের ইচ্ছা যাহ! তিনি 

তাহা করুন, দেবকে কেন তাহা করিকে? পুজারী, পাণ্তা, বেহারা, প্রভৃতি 

এঁ অপবিজ্র বস্ত্র ধারণ করে কিন্ত কেহ হাত ধোয় না, রাজা এ বস্ত্র মন্তকে 

ধারণ করেন। দামোদর ম্বরূপ বলিলেন, “শুন ভাই বুঝি ওঢন্যাত্রায় তাদৃশ 

আচরণে কোন দোষ হয় না। জগন্নাথ পরংব্রন্ষের অবতার, অতএব হেথায় 

বিধিনিষেধের কোন বিচার নাই ॥ বিদ্যানিধি বলিলেন, “জগন্নাথ পরংবক্ধ 
তাহার পক্ষে বিধি নিষেধ লজ্ঘনে নাহয় কোন দোষ হয়না, কিন্ত নীলাচলে 

থাকিয়। এন্য সকলে ব্রহ্ম হইল নাকি? উহারাও লোক ব্যবহার ছাড়িয়। 

ব্রহ্ম হইল!” দুই সখায় এই কথা লই ( হাতাহাতি ) হাত ধরাধরি করিয়। 

হাসিগ! হালিয়। সকল পথ চলিতে লাগিলেন। পরে উভয়ে ভোজন সমাপন 

কারয়া আপনাপন বাসায় আসিয়া শয়ন করিলেন। বিদ্যানিধি স্বপ্রে 

দেখিলেন জগন্নাথ ক্রোধরূপ ধারণ করিয়া সম্মুখে আদিয়া উপস্থিত হুইয়। 

তাহাকে ধরিয়া মুখে চড়াইতে লাগিলেন। [এই স্থলে বুন্দাবনদাস সহসা 

বলরামকেও উপস্থিত করিয়া ছুইভাই মিলিয়। বিগ্যানিধিকে চড় মারার কথা 

উল্লেখ করিয়াছেন, যথ!- 

“ছুই ভাই মেলি চড় মারে ছুই গালে। 

হেন দঢ় চড় ষে অঙ্গুলি গালে ফুলে ॥” 

বিষ্ভাধি চড় থাইয়। “রক্ষ কৃষ্ণ? অপরাধ ক্ষম” বলিয়া জগন্নাথের পায়ে পড়িলেন। 

আর “কোন্ অপরাধে ঠাকুর ( গোমসাঞ্ি) আমাকে মারিতেছ? বলিলেন। 

জগন্নাথ বলিলেন।-- ' 
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তোর অপরাধের অন্ত নাগ্িঃ। 

মোর জাতি* মোর সেবকের জাতি নাঞ্চি।] 

তুমি এস্থানে থাকিয়া সমস্ত জানিয়াছ, তবে কেন এ “জাতি নাশের স্থানে 

রহিয়াছ ? জাতিরক্ষা করিয়। আপন বাটাতে যাও। আমি যে যাত্রার ব্যবস্থা 
করিয়াছি তাহাতে তুমি অনাচারের সন্বঞ্ধ দেখিলে! আমাকে ব্রহ্ম করিয়া 

আমার সেবককে নিন্দিয! মওয়! বস্ত্রে দোষ প্রদর্শন করিয়াছ।? বিষ্যানিধি 

হ্বগে মহাভয় পাইয়া জগন্নাথের চরণে মাথ! রাখিয়া কানদিতে লাগিলেন এবং 
বলিলেন-_ “সর্ব অপরাধ প্রভূ! কম 'পাপিষ্ঠেরে। 

ঘাটিলু', ঘাটিলু প্রত! বলিলু তোমারে ॥ 

যে মুখে হাপিলু প্রভূ! তোত লেবকেনে। 

সে মুখেয় শান্তি গ্রভৃ ! ভাল কৈল! মোয়ে। 

গাল দিন হইল মোর আজি স্থৃপ্রভাত। 

মুখ কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাথ ॥” 

তখন জগন্নাথ বলিলেন, “তোরে সেবক দেখিয়া তোধ প্রতি অনুগ্রহ করিবার 

জন্য এই শাস্তি করিলাম । পরে গ্রেমনিধির উপর শ্রেম দৃষ্টিপাত কিয়া 
জগন্নাথ পুনরায় বলরামসহ ছুই ভ্রাতার মন্দিরে চলিয়! গেঙেন। এদিকে বিগ্তানিখি 
এইরূপ দেখিয়। জাগিঘা উঠিলেন, গাপে হাত দিয়া চড়ে চি দেখিয়। হাসিতে 

লাগিলেন এবং আপনা আপনি বলিলেন বড় ভ'ল ভাল যেমন অপরাধ 

করিয়াছিলাম তেমন শান্তি পাইলাম, অল্পে অল্লেই এড়াইলাম । 

(জীবনী লেখক এই স্থানে বলিয়াছেন ) শ্রভূু ভক্তজনকে স্বপ্নে 
প্রস্প হন, আবার শান্তিও দেনঃ অভক্তকে হ্বপ্েও কিছু বলেন না, 

ইত্যাদি । 

পরদিন প্রাতে দামোদর শ্বব্ধপ একসঙ্গে জগঞ্নাথ দর্শনে যাইবেন 
বলিয়া বাসায় আসিয়। বিদ্যানিধি অদ্য কেন সকালে শধ্যা হইতৈ উঠিতে 

পারেন নাই তাহার কারণ গ্িজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে বিষ্তানিধি স্বপ্ৰে 

জগয়াথ ও বলরাম কর্তৃক যে জন্ত গালে চড় খাইয়াছিলেন গুৎসমন্ত ঠাহীকে 
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র্ 

'কীলিলেন। * দামোদর তাহা শুনিয়া ও বিদ্যানিধির গালে চড়ের চি ও গালফুলা 

সথার সম্পদে হয় সথার উল্লাস। 

ছুইজনে হাসেন পরমানন্দ হাস। 

গোৌঁরচন্দ্র এই পুগুরীক বিছ্ানিধিকে “বাপ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং 

তাহার নাম লইর়। বিস্তর কান্দিতেন। 

( ঠ, ভা, অস্ত্য খণ্ড শেষ) 

_.. মস্তব্য-_ 

১। পাঠক লক্ষ্য করিক্।। থাকিবেন, অন্তকে হার মানান গৌরাঙ্গের একটী 
আবাল্য অভ্যাস ছিল, তাহাতে আত্মগরিম৷ প্রকাশের অবসর পাইয়া আনন্দ 

অনুভব করিতেন। পরস্ত শ্বীয় মানসিক দৌর্বল্যনিবন্ধন এ ব্যাপারে 

সত্যোপপত্তির প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখ! তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না! এস্থলে 
তাহারই একটা উদাহরণ পরিলক্ষিত হইতেছে । গৌরাঙ্গের প্রশ্নের উত্তরে অন্থৈতৈ 

বলিলেন, “আগে জগন্নাথ দেখিয়া তবে পাচ সাত বার প্রদক্ষিণ করিলাম । 

গ্রদক্ষিণ বাক্য শুনিয়া গৌরাঙ্গ হাসিয়া রলিলেন, “তুমি হারিল। হারিলা”। 

আচাধ্য বলিলেন, “গ্রে হারিবার সামগ্রী কি দেখাও পরে জিনিও” । গৌরাজ 

ঈ হাপিক়! বোলেন বিজ্তানিধি মহাশক়। স্গুন ভাই! কাঁলি গেল হতেক সংশয় ॥ 

মাওুয়! বস্ত্েরে যে করিলু' অবজ্ঞান। তার শাস্তি গালে এই দেখ বিভমান ॥ 

আজি হপ্পে আসি জগন্নাখ বলরাম । হুই দণ্ড চড়াইলেন--নাহিক বিরান ॥ 

“মোর পরিধান বস্ত্র করিলি নিলন। এত বলি' গালে চড়াযেন হুইজন 
চু) ০ ্ীঃ ৪ চে 

লঞ্জায় কাহরেও সম্ভাষণ নাহি করি। গাল ভাল হইলে সে বাহির হৈতে পারি ॥" 

৩১ 
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বলিলেন “তবে হারিবার সামগ্রী শুন, তুমি যে প্রদক্ষিণ ব্যবহার করিলে 
তাহাতে বতক্ষণ জগন্নাথের পৃষ্ঠের দিকে গিয়াছিলে ততক্ষণ তোমার ত তাহাকে 
দর্শন করা হয় নাই, আর আমি যতক্ষণ ধরিয়া! জগন্নীধ দর্শন করি আমার চক্ষু 

আর কোথাও বায় ন।,. 

“কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে। 

আরনাহি দেখে! জগন্নাথ মুখ বিনে*॥ 

এইবাক্য গুনিয়া! গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত আচাব্য দ্বিরুক্তি নাকরিয়া করযোড় 
পূর্বক বলিলেন, ইহাতে আমি হারি মানিলাম। ইহ! সত্য বলিয়াছি। একথার 
অধিকারী ত্রিভুবনে তোম| বিনা আর কেহ নাই, তাৎপধ্য এই, এ.অসস্ভব কথ 

কেব॥ তোমাতেই সম্ভব। 

পাঠক এক্ষণে দেখুন অধ্বৈতের প্রদক্ষিণ কথ। ধরিয়া নী কিরূপে 
তাহাকে হার মানাইয্লাছিলেন। কেহ কদাচ জগক্নাথমৃত্তির পশ্চাৎ থাকিয়া 
তাহার মূখ দেখেনা, কেনন। ইহ! নৈসর্গিক নিয়মের বহিভূতি, কিন্তু গৌরাঙ্গ কি 
দক্ষিণ কি খাম, কি পশ্চাৎ সকল দিক হইতেই অগন্ন।থের মুখ দেখিতে পাইয়া- 

ছিলেন, ইহা গ্রকাশ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচাধ্য গৌরাঙ্গকে পরংব্রহ্ম বলিয়াই 
বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং তাহার ঈৃশ যুক্তিবিহীন বাক্যও সত্য বলিয়! স্বীকার 
না করির থাকিতে পারেন নাই। কিন্ত ধাহারা গৌরাঙ্গকে পরমেশ্বর বলিয়া 
মান্ত ন| করেন, তাহার এ উক্তিকে অসত্য বলিয়াই স্থির করিবেন তাহাতে 

সন্দেহ নাই, কেননা গৌরাঙ্গ যেবূপ মানিক পীড়া (0090918 ) গ্রস্ত ছিলেন 

তাহাতে তাহার পক্ষে অসঙ্গত ও মিথ্যা বাক্য কথনও অসম্তব নহে । পরস্থ 
তিনি প্রিম্মভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট জানিয়। শুনিয়া! অসঙ্গত ও অবিশ্বাস্ত 

বাক্য বলিলেন, ইহা কেহ যে মনে করিতে অগ্রসর হইবে, তাহা বোধ হয় না । 

তবে গৌরাজের ছুই পার্শ ও পশ্চাৎ হইতে জগন্নাথের মুখদর্শন ব্যাপারটা! 

কিরূপে সমাধান হইতে পারিবে? স্থুধী পাঠক! গ্রস্থক1র মনে করেন যখন 

হিষ্টিরিয়াগ্রন্ত ব্যক্তির রোগধর্দে সচরাচর অবাস্তব বস্ত বা ব্যক্তির দর্শন 
( 88110198607 ) ঘটিয়া থাকে, আমাদের গোৌরাঙ্গেরও এরূপ অনেক বার 

হইয়াছে, তখন সত্যবস্ত ( জগন্নাথের মুখ-বিদ্ব ) যাহ! অব্যবছিত পূর্বে তাহার 

চস্রিক্জিয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়৷ তাহার দর্শনান্ুভৃতির বিষয় হইয়াছিল, 
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তাহ তাহার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ কালেও অপগত হয় নাই, ইহাতে আর আশ্চর্য্য 

কি! যখন হিট্রিরিয়া রোগে চক্ষুরিজিয় বাতীত অন্য ইন্জ্রিয়ের সাহাফোও 

অভাবনীয় রূপে দর্শন-কাধ্য নির্বাহ হওয়ার কথ! ( 01515072009 ) বর্তমান 

সমুন্নত পাশ্চাত্য আযুূর্বেদে প্রথিত আছে, তখন এ ব্যাধিগ্রন্ত গৌরাজের 

পক্ষে পশ্চাৎ ও পার্খে থাকিয়। জগন্নাথের মুখদর্শন সম্পাঙ্দন করা কেন 

অসম্ভব হইবে? অতএব যে রূপেই হউক এক্ষেত্রে জগন্নাথের 

গ্রকত মুখ তীহার চক্ষুর সম্মুখে বিদ্যমান থাঁকিয়া তংপ্রতিবিহ্ব পুনঃ পুনঃ 

প্রেরণ করার প্রয়োজন হয় নাই, প্রথম প্রতিবিদ্ব পাঁতই তাহার নিয়ত দুটির 

পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধাত্ত করা যাইতে পারে। কোন দৃষ্টপদার্থের 

প্রতি মনেরুএকাগ্র সংযোগাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেও যেমন এঁ পদার্থের চিত্র 

আমরা কতক সময়ের জন্য অনুভব করিয়া থাকি, গোঁরাঙ্গের প্রদক্ষিণ কালে 

জগক্লাথের মুখদর্শন ব্যাপারও এঁরূপে ঘটিয়! থাকিবে । এই উভয় ব্যাপারে তাহার 

কোঁন অলৌকিক শক্তির পরিচয় অথব| জ্ঞাতসারে মিথ্যাকথনের প্রমাঁণ হয় না, 
অথচ অদ্বৈত গৌরাঙের উক্ত দর্শন কার্ষো তাহার অলৌকিক শক্তির অভিবাক্ি 

স্থির করিয়। লইয়াছিলেন। ক্ষোভের বিধয় অহ্বৈতের' এই ভ্রান্ত বিশ্বাস গৌরাঙগ- 

ভক্তদিগের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। 

২। গদাধর ভাগবতপাঠে বিশেষ নিপুণ ছিলেন, এই সময়ে তিনি উপস্থিত 

থাঁকাঁয় তাহার নিকট হইতে গৌরাঙ্গ প্রহনাদচরিত্র ও ঞধ্বচরিত্র শতাবৃত্তি 
করিয়া! শ্রবণ করিতেন, তাহার আর কোন কার্যে অবসর থাকিত না! । সর্ধদ। 

নাম গুণ বলেন ও শুনেন। আর দামোদর স্বরূপ এরূপ কীর্ডনে বড পট 

ছিলেন, তিনি কষ্ণগুণ গাইলে গৌরাঙ্গ বিহ্বল হইয়। নৃত্য করিতেন এবং 

তাহাতে অশ্রকম্প প্রভৃতি যাবতীষ প্রেমভক্কির বিকার ফৃর্তিমস্ত হইয়া উদয় 

হইত। ইহাতে প্রতীত হয়, গৌরাঙ্গ স্বপ্রেরণায় নিয়োজিত হইয়া রুষ্ণভক্তি 
ভাবের উদ্দীপনার্থে গর্মাধরের সন্কীর্তন শুনিয়া হিষ্টিবিয়া আক্রমণের বিষয়ীভূত 

হইয়! পড়িতেন। ইহার পরে বাহিরে গেলেও এ কীর্তন শুনিতে শুনিতে বিহ্বল 
হইয়। গৌরাঙ্গের উদ্মার্দের অবস্থা উপস্থিত হুইত, তখন তাহার পথের ঠিক 

থাকিত না, যথায় তথায় পড়িয়। যাইতেন, বিশাল গর্জন করতঃ জল, স্থল, বনের 

কিছু জান থাকিত না, গাছের ডালে উঠিলে তাহাকে না৷ ধরিলে তথা হইতে 



২89. গৌরাঙ্গ লীলান্রহন্য। 

পড়িতেন। * এইসকল লক্ষণ হিষ্টিরিয়। আক্রমণের গ্রবাপের (568$2 ০1 

891171010 ) অবস্থ৷। এই অবস্থায় গৌরাঙ্গ চলিতে চলিতে পথের মধ্যে একদিন 

এক কুপে পতিত হইয়াছিলেন। বোধহয় জলে পড়িয়া জলের শৈত্য-স্পর্শের 
অনুভূতিতে তাহার কথষ্চিং চৈতন্ত লাভ হইয়াছিল, তখন সঙ্গীসকল তাহাকে এ 

কূপ হইতে উত্তোলন করিলে তিনি তাহাদিগকে অনভ্ভিজ্ঞের মত জিজ্ঞাস 
করিয়াছিলেন, “ব্যপারটা কি?” এইস্থলে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছিলেন,__ 

বাহা ন! জানেন প্রস্থ প্রেম তক্তি রসে। 

অপসর্ধজ্ঞ প্রায় প্রভূ সভারে জিজ্ঞাসে ॥ 

ইহা।যে আবেশের অবস্থা তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, 

“একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া। 

পড়িল! কুপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥ 

পাঠক! নিত্যানন্দও নীলাচল তইতে নবন্ধীপে ফিরিয়। যাইবার কাঁলে পথে 
তীহারও ঠিফ উপরোক্ত রূপ পথে অপথে চলা, গাছে উঠ! ও তাহা হইতে পড়া, 
নাচা, গাওয়াইত্যদি প্রকাশ পাইয়াছিল। উভয়ের সমান পীড়া! সুতরাং সমান 

লক্ষণ, তবে অদ্বৈতের বেল! ভক্তগণ উহা্দিগকে ঠাকুরাঁলি এবং ভক্তির বিকার 

বিশেষ বলিয়! কিরূপে মনে স্থান দেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য । 

৩। ইছার পন্নে বিস্তানিধির আগমনে গৌরাজ্ের মনোভাবের অবস্থার 

কথা। 

বিস্যানিধিকে দেখিবামান্্র গৌরাঙ্গ হাসিতে হাসিতে “বাপ আইলে বাপ 

আইলে? বলিয়! তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া! আনন্দে বিহ্বল হইয়। ক্রন্দন করিয়া- 

ছিলেন। ইহা তাহার হিটিরিয়ার মহ আক্রমণের পরিচায়ক, প্রথমে হাসি 

* পর চলিতেও প্রভূ দাযোদর গানে । নাঁচেন বিহ্বল হৈয়!, পথ নাছি জামে। 

ধরেছর ছামৌ়র দ্বরপ সংহড়্ি। প্রভূ সে আনন্দে পড়ে, ন! জানেন কতি॥ 

কিবা জল, কিব। স্থল কিবা! বন ডাল । কিছু ম! জানেন গ্রড়ূ গর্জেন বিশাল ॥ 

একেখর দামোদর কীর্তন করেন। প্রতুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন ॥" 

অস্ত খণ্ড। ১১ সা 



হয় খ, ১২শ প, মস্তব্য 

পঞ্জে আনন্দে বিহ্বল হইয়। বাপ আইলা বলিয়া ক্রোড়ে লওয়া তংপরে ক্রনান। 
এ সকল হিষ্টিরিয়ার অব্যর্থ লক্ষণ (উদ্বোধন দেখ )। তীছার ক্রন্দন 

দেখিয়া উপস্থিত টৈফব সকলের ক্রন্দন, তাহা! এ রোগের সংক্রামকত্তবের 

নিদর্শন | তাৎপর্ধ্য এই,অনেক দিনের পরে ভক্তিমান্ এবং প্রিয় পাত্র 

বিষ্বানিধিকে দেখিবামাত্র গৌরাঙ্গের মনে যে ভক্তি ভাবের উদ্দীপনার আবেগ 
উপস্থিত হুইপ্স1ছিল,মনের সংঘম বিরহে তাহারই বাহ প্রকাশ হিষ্টিরিক়ার আক্রমণ- 

রূপে পরিণমিগ হওয়াই স্থুলস্ভব হইতেছে । আর, বিষ্ভানিধি বৈষ্ণবগণের তাদুশ 

প্রিয় পাঙ্জ ছিলেন না তাহাকে দেখিয়া উহাদের ভক্তিভাবের উদ্দীপনার তত 

সম্ভাবনাও ছিলনা, অথচ ট্বষ্ণবগণ ষে গৌরাঙ্গের “চারি ভিতে" সহদ! ক্রুন্দনের 

কোলাহল উঠাইয়াছিলেন তাহ! কেবল গৌরাঙ্গের ক্রন্দন দেখিয়া ( অর্থাৎ উহা 
হিছ্রিরিয়ার সংক্রমণ-নিবন্ধন ) ইহাতে তীহাদিগের সাময়িক হিট্রিরিয়ার আক্রমণ 

উপস্থিত হওয়া বুঝাইতেছে । আবার জানা যায়,গৌরাঙ্গ এ কান্নার পরেই পুনরায় 

হাপিয়াছিলেন, ততৎপরে তাহার বাহা অর্থাৎ সংজ্ঞা হইয়াছিল। তিনি তখন কথ। 

কছিয়! বিদ্যানিধিকে কিছু দিন নীলাঁচলে থাকিতে বলিম্াছিলেন। (“তবে 

বাহু পাই প্রত বিদ্যানিধির প্রতি । কথে দিন নীলাচলে তুমি কর স্থিতি? ॥) 

এই যে বাহ্ তাহা দ্বার! পূর্ব্ব আবেশ শথচিত হয়, অতএব বিদ্ভানিধিকে দেখিবা- 

মাত্র গৌরাঙ্গ কিঞ্চিৎ কলের জন্ত যেহিষ্টিরিয়ার আক্রমণের বিষয়ীভূত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না| 

৪। পুগ্তরীক বিদ্যানিধির জগন়াথ ও বলরাম কর্তৃক হ্বপ্রাবস্থায় চড় 
খাইবার কথা। 

এই বিষয়ে বৃন্দাবন দাসের কৰিত্ব পূর্ণ বর্ণন! উপন্তাস ভিন্ন আর কিছু সম্ভব 

নহে। তাহ! এই,_বিদ্যানিধি জগন্নাথের ওড়ন বীর উৎসবে মাওুয়! বস্ত্র (মাড় 

দেওয়া নূতন বস্ত্র) ধোঁত না করিয়। ব্যবহার হওয়া অশুচিকর মনে করিয়া মিত্র 

দামোদর ম্বরূপের সহত আলাপ করিয়াছিলেন । জগন্নাথদেব ভ্রাতা বলরামকে 

সঙ্গে লইয়া বিদ্যানিধির বাসায় আসিয়া! তাহাকে শ্বপ্রে দেখা দিয়া তাহার 

ছুইগালে এরূপ চড় মারিয়! শান্তি দিয়াছিলেন যে, কয়েকদিন ধরিয়া তাঁহার 
গালে অঙ্গুলির দাগ পড়িয়াছিল। পরদিন প্রাতে বিদ্ভানিধি প্রভৃতি এ প্রহার 
চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং বিদ্যানিধিও এ প্রহারজনিত ফুলা ও বেদনার 



২৪৬  গৌরাঙঈগলীলা-রহহ্য | 

কষ্ট কয়েকদিন ধরিয়া ভোগ ও করিয়াছিলেন। ভক্ত বিষ্ভানিধি স্বীয় গুরু”অপ- 
রাধের জন্য গ্বয়ং বলরাম ও জগন্নাথের হস্তে কথিত গুরুতর গ্রহারকে হবল্পশাস্তি 

ভাবিয়। আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলেন । এদিকে বুঝিতে হইতেছে 

জগন্নাথ ও বলরাম বিদ্ভানিধির অপরাধের শাস্তি দিবার জন্ত তাহার স্বপ্নাবস্থায় 

অনিয়। তাহার গালে চড় মারিয়াছিলেন অথচ তাঞাতে বিগ্যানিধির নিদ্র। ভঙ্গ 

হয় নাই। অন্যদিকে দামোদর প্রভৃতি বৈষ্ণব ভক্তগণ যখন বিদ্ানিধির গালে 

চড়ের দ্বাগ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তখন তাহার কারণ অবিশ্বাস করিবার কোন 

সংশয় ছিল না। এক্ষণে বিচার এই হইতেছে যে, দারু বিগ্রহ জগন্নাথ ও 
বলরামের কি এ চড় মারা সম্ভব? অবশ্থ সম্ভব নহে। তবে এ চড়ের দাগ পড় 

কিনূপে সম্ভব হইয়াছিল? স্থুধী পাঠক! নিতান্ত অন্ধবিশ্বাসী ভক্ত ভিন্ন আর 
কেহই বিষ্তানিধির গালে কথিত চড়ের কারণে আহ্থা স্থাপন করিতে পারিবেন, 

বোধ হয় না। তবে প্রশ্ন হইতে পারে এ চড়ের দাগ কোথা হইতে কিরূপে 

ঘটল? এবং বিদ্যানিধির উক্ত বর্ণনা কি সর্ববব মিথ্য। ? পাঠক অবগত আছেন 

পুগুরীক বিদ্যানিধি পূর্ববাবধি তীব্র হিষ্টিরিয়া গ্রস্ত স্থৃতগাং বিশিষ্ট হর্ব্বল'চেতা 
লোক ছিলেন। এক্ষেত্রে যে দিন জগন্নাথদেবের ওড়ন যীর উত্সব দেখিতে 

গিয়া মাওুয়া বন্ধের ব্যবহারের অশ্ুচিত্ব উপণন্ধি করিয়া! তাহার সেবকর্দিগের 

প্রতি অবজ্ঞান্থচক ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহ! লইয়। পথে আদিতে আসিতে 

দামোদরের সহিত ষে কথোপকথন হইয়াছিল,তাহতে তাহার মনে সন্তোষ লাভ 

হয় নাই। সেজন্য তাহার অসন্থিন মানসে ( ৪01)000801008 70100) এ 

অবজ্ঞার ও উপহাসের ভাব রুদ্ধ থাকিয়া কাধ্য করিতে লাগিল। মনের 

এই অবস্থা লইর়। বিদ্যানিধি শয়ন করিতে গিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ 

তাহার নিদ্রা হয় নাই, ষে হেতু তিনি জগন্নাথ ও তাহার সেবকদিগের 

অনাচার সম্বন্ধে অবজ্ঞ-বুদ্ধিতে যে দোষারোপ করিয়াছিলেন তাহার 

স্বতি ও বিতর্ক তাহার চিত্তের শাস্তি নাশ করিয়াছিল। পরিশেষে 

জগন্নাথের নিকট তিনি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন ইহা সাবাস্ত করিয়া! অত্যন্ত 
ভীত হুইপাছিলেন। ইহার ফলে তাহার এক হিষ্রিপ্সিয়ার আক্রমণ উপস্থিত 

হইয়াছিল, আর এ আক্রমণের অবস্থায় তিনি ম্বীয় অসন্ধিন মানসের উদ্দীপক 
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ভাবাবেগে প্রেরিত হইয়া আপনার দুইগালে হৃইহন্তে সজোরে চপেটাধাত 

করিয়াছিলেন । তাহাতে তাহার মনের ভাবাবেগ উপশমিত হইলে তিনি 

মৃচ্ছিত বা নিত্রিত হুইয়া পড়েন। পরদিন প্রাতঃকালে এ মৃচ্ছা বা নিদ্রা 
হইয়াছিল। তখন গান্রে।খান করিয়া বেদনাধুক্ত কপোলে শ্বতঃই হাত পড়িয়। 

ছিল, তখন প্রথম রাত্রির অসন্বিন মানসে নিজ কৃত প্রহার ব্যাপার সহণা ল্মরণ 

করিয়া! উঠিতে পারেন নাই। কথিত আছে হিষ্টিরিয়া আক্রমণ বিশেষে রোগী 
অসমন্থিন্ মানসে যাহা! যাহা করে আক্রমণোত্তর সংজ্ঞ। লাভ করিলে তাহা 

স্বরূত বলিয়া মনে আনিতে পারেন।। বিছ্ানিধি স্বকীয় গালের বেদনা ও 

ফুলার করণ কি হইতে পারে ইহা ভাবিতে গিয়া তখন জগন্নাথের নিকট 

নিজের অপরাধের কথা মনে উদয় হওয়ায় প্রথমে জগন্নাথ, তৎ্পরে বলরাম, 

উভয় কর্তৃক তাহার নিদ্রাবস্থায় গালে চড়ের আঘাত থাওয়। অবধারণ করেন। 

তৎপরে এ ধারণাকে শাখাপল্পবে মণ্ডিত করা আবশ্তক বিবেচিত হওয়! 
জগন্নাথের নিকট স্বীয় অপরাধ ও তদুপযুক্ত শাস্তির জন্য তাহা কর্তৃক শ্বপ্নীবন্থায় 
আপনার চড় খাওয়ার এক উপন্যাস রচনা কর! তাহার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। 
কেননা হিষ্টিরিয়ার আক্রমপোত্তর প্রলাপোক্তিতে সম্ভবাসভ্ভবের প্রতি তাদৃশ 

লক্ষ্য থাকেনা । এ স্থলে দেখ৷ বার, তখন (প্রাতে) দামোদরস্বরূপ প্রভৃতি তাহার 

সকাশে লমাগত হইলে তিনি তাহাদিগকে অঙুলিচিহযুক্ত গণ্ডদেশ দেখাইয়া এ 
অদ্ভুত উপন্যাসের কথার অবতারণা করিয়া উহার সত্যতা সমর্থনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । তাহার! এ চড়ের দাগ প্রত্যক্ষ এবং বিগ্তানিধি বর্ণিত অপূর্বব 

উপন্ভাস শ্রবণ করিয়! বিশ্বিত হইয়াছিলেন। একে বিগ্ভানিধির 

্বপ্নাবস্থায় চড়ের আঘাতে গাল ফুলিয়৷ বেদনাধুক্ত হওয়।, দ্বিতীয়তঃ দারুমুণত 

জগন্নাথ ও বলরামের মন্দির হইতে আপিয়া বিদ্যানিধির স্বপ্রাবস্থায় তাহাকে 

(অবশ্া তাহাদের হস্তপদ্হীনতার কথ বিস্থৃত হইয়া) চড় মারিয়! তিরস্কার করিয়া 

মন্দিরে ফিরিয়া যাওয়ার এরূপ অপূর্ধব কাহিনী শুনিয়া কাহার ন! বিশ্ময় 

জন্মে? ফলতঃ দামোদর প্রভৃতির উক্ত স্বপ্নবৃত্তান্তে এবং চড়ের হেহুতে 

বিশ্বাস হইয়াছিল কিনা, তাহ বল! কঠিন। পরস্ধ চৈতন্তভাগবতকার বছ বৎসর 
পরেও এই উপন্তান লোকপরম্পর! শ্রুত হইয়া উহাতে অলৌকিকত্ব উপলব্ধি 
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করতঃ গৌরাঙ্গ জীবনীতে প্রসঙ্গত; তাহ “লিপিবদ্ধ করিয়| স্বীয় অন্ধ ভক্তির 

পরিচয় দিয় গিয়াছেন। 

হিষ্টিরিয়। রোগে রোগী কোন কোন স্থলে আপনার অজ্ঞাতমারে স্বকীয় 

দেহে কোনরূপ আঘাত করিয়া (91001010650 110191198 ) তাহ অন্টের কৃত 

বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, (স্থল বিশেষে অন্যের প্রতি মিথ্যা অত্যাচারের 

দে।ধারোপও করে ) পাশ্চাত্য আমুর্বেদে উহার স্পষ্টই নির্দেশ দেখা ষার়। 
(উদ্বোধন দেখ ) এই আযুর্ব্বেদীয় তথ্য চারিশত বর্ষ পূর্বে আমাদের 

দেশের লোক অবগত ছিলেন না, এখনও যে সকলে জানিয়াছেন তাহ। নহে, 

এমত অবস্থায় বিষ্যানিধির গালে চড়ের গ্রক্কৃত কারণ অবধারণ দুর্বোধ্য ' হুইয়। 

আসিয়াছে । সকলেই জানেন স্বপ্নে মিষ্টান্ন থাইলে কাহারও পেট ভত্নে না; 

সুতরাং গালে চড় থাইলে যে গাল ফুলে ও বেদনাধুক্ত হয়, ইহা কেহ বিশ্বান 
করিতে পারে না; অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন 

করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। ধন্ত হিষ্টিরিয়া রোগ! তুমি বহুরূপী, তোমার 
লীল! বুঝ| ভার! 

পাঠক আবার একটা 'লীলা* দেখুন,--. 

গৌরচন্দ্র পূর্বোক্ত বিগ্তানিধিকে বাপ বলিতেন এবং তাহার পুগুরীক নাম 
উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতেন। ইহার অবশ্ঠ কোন নিগৃড় কাবণ থাকিবে । 
দেখা যায় পরম প্রিয় অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের নাম গ্রহণে তাহার ঈদৃশ ভক্জির 
লক্ষণ প্রকটিত হইত না, খ্অথচ পুণগুরীক নামে হইত। বোধ হয়, পুগুরীক 

নাম মনে উদ্দিত হইলে ভাব সাহিত্যের (835০0186100 0£ 1999) উদ্দীপনায় 

তাহার পুগুরীকাক্ষ অর্থাৎ শ্ররুষ্ণের ভাব মনে স্ফুরিত হইত, তখন আপনাকে 
কৃষ্ণের দাস এই ভাবিয়া পুগুরীক বিদ্যানিধিকে স্বয়ং কৃষ্ণ মনে করিয়া বাপ শবে 

সন্বোধন এবং ভক্তিভরে ক্রন্দনও করিতেন । জানাও যায় গৌরাঙ্গ কষ্ণে এই বাপ 
শব্দ ভাবাবেশে সময়ে সময়ে গরয়োগ করিতেন। *% অতএব এস্লে পৃগ্রীককে 

বাপ বল! এবং পুগুরীক নামে ক্রন্দন কর! গৌরাজের হিষ্টিরিয়। জনিত বিকৃত 

মনের অন্ততম উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে ন।। 

* চৈতন্তভাগবত, আদিখণড, ১২শ, অ,“্কৃ্করে বাপরে! মোর ৮ কোথায়” এবং 

অন্ধযথণ্ড, ১স, জ, “কৃষরে গ্রভুরে আরে কৃষ্ণ মোর বাপ ।” 



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
[ পূর্ব প্রতিজ্ঞামতে ( প্রথম খণ্ড অবতরণিকা ) চৈতন্ত ভাঁগবতেয় শেষ হইতে গৌরাঙিলীল! 

রহন্সের অবশিষ্ট বর্ণনার চৈতচ্ক চরিতাস্ৃত অবলম্বন করা হইতেছে। গ্রস্থবাহল্য ভয় এই 

পরিচ্ছেদ র সংক্ষিপ্ত বিষরণ না দিয়! গৌরাঙ্গলীলার এতিহামিক বা সারাশে ও তাহার বন্ধ 

প্রকাশ কর! হইতেছে । ] 

[ চৈতগ্থ চয়িভামুতের অন্ত্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ের কিপিং আাতাদ,-জগদানলের নদীয়া 
হইতে নীলাচলের প্রত্যাবর্তন, গৌরাঙ্গের বাযুপিত্ত কক উপশমের জন্ত সঙ্গে এক কলনী চন্দনাগি 
তৈল হগন্ধিত করিয়া আনয়ন, গৌয়াঙ্গ সন্ন্যাসী হওয়ায় সাহার তৈল ব্যবহারে অধিকার নাই 
বলিয়া গোবন্ন দ্বারা জগদানন্দকে ভৎসন। করতঃ তাহ। অস্বীকার করণ, ইহাতে জগদাঝনদ 

দুঃখিত, পশ্চাৎ তৎকর্তৃক ত্র তৈলভাও গৌরাঙ্গের সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, বাঁটী গিয়া 

গৃহদ্ধার রুদ্ধ করিয়া! উপবাদ ধ্রিয়! পড়ি! থাক। ৷ গৌরাঙ্গ তিনদিনের পয়ে জগদানন্দের খাটীচ্ত 
শিল্পা তাহাকে উঠাইয়। সেইদিন আপনার মধ্য তোৌজনে নিমন্ত্রণ করেন। গরে খাফসয়ে 

তথায় উপস্থিত হইয়া! জগদালন্দ কর্তৃক বহুরিধ ব্াগ্রমসহ সতত হুগদ্ধিত শালা রুজ্বানের গ্ীশহম! 
কক্সত প্রচুর পরিমাণে (এমন কি অন্তদিনের দশগ্ুগ ) ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন এীরং 

অপদানদ্দফে আগ্রহপুর্বাক গ্রদাদ গাওয়ান। ] 

গৌরাঙ্গ নীল1চলে পণ্ডিত জগদানন্দের সহিত নানারূপে প্রেমানন্দ আশ্বাদন 
করিতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণবিরহে তাহার দেহ ও মন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া 

আসিতেছিল। তবে «ভাবাবেশে, কখন কখন 'প্রফুল্িত” হইতেন। কশ 

শরীরে কলার বাস্নার উপরে শয়ন করিয়া তাহার হাড়ে ব্যথ। লাগিতে দেখিয়! 

ভক্তগ্রণ ছঃখ অনুভব করিতেন । তন্মধ্যে জগদানন্দ সুস্্স বস্ত্র আনাইয়া 

গৈরিকে র'ঞত করিয়া তাহার মধ্যে শিমুল তুল! ভরিয়া লেপ করিয়া তাহাতে 
গৌরা্কে শয়ন করাইবার জন্ত স্বরূপ গোসাঞ্িঃকে বলিয়াছিলেন। স্বরূপ 
সেইন্ধপ করিলে গৌরাঙ্গ ক্রোধান্বত হইয়া, জগদানন্দ কর্তৃক রচিত জানিয়। 
মন কিছু সংঘত হুইল বটে, কিন্তু গোবিন্দকে উচু দুরে ফেলিয়। দিতে আদেশ 

করিলেন, এবং বলিলেন, “দক্স্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শন)” ভবে বুঝি 

জগদানন্দ খাট আনাইয়া তুলার বালিশ বিছানাক্গ জামাঁকে শয়ন করাইরা বিষয় 
৩২ 
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ভোগ করাইতে ইচ্ছা! করিয়াছে। জগদানন্দ ইহা শুনিয়া! দুঃখিত হইলেন। 

ইহার পরে ম্বরূপ গোসাঞ্চে এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তিনি কদদলীর বনু 
শু পত্র আনাইয়৷ সরু সরু চিরিয়া গৌরাঁজের বিছানা প্রস্তুত করিয়া! দিলেন। 
ইহাও বহ্যত্বে তাহাকে স্বীকার করাইতে পারিয়াছিলেন। সকলে উহাতে 

গৌরাজকে শয়ন করিতে দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন, কিন্ত জগদানন্দ ভিতর 
বাহিরে অস্ুথবোধ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে জগদানন্দের মুর! বৃন্দাবন 

যাইবার ইচ্ছ। হইয়াছিল, কিন্ত গৌরাঙ্গের অনুমতি চাহিয়া কৃতকাধ্য হন নাই, 
সেজন্ত মনে মনে ছুঃখিত ছিলেন। ইদানীং স্বরূপ গোসাঞিও দ্বার! সে ইচ্ছা 
পুনরায় জানাইলেন। গৌরাঙ্গ তাহাতে সন্মত হইয়া জগদানন্দকে ডাকিয়া 
এইরূপ বলিয়াছিলেন,--ষথ1--বারাঁণসী পরধ্যস্ত পথে শ্বচ্ছন্দে যাইবে, তাহার 

পরে ক্ষত্রিয়াদি (বোধ হয় বলবান্ পশ্চিমা রক্ষক) সঙ্গে লইবে, কেনন! 

গৌড়ীয় 'দেখিলে লুটপাট করিয়া লয় ও বাদ্ধিয়া রাখে, যাইতে দেয় না। 

মথুরায় পৌছিলে সনাতনের সঙ্গে রহিবে। তথাকার স্বামী সকলের চরণ বন্দন 

করিবে, কিন্তু ভক্তি করিয়৷ দুরে থাকিবে, তাহাদিগের সঙ্গে থাকিবে না) 

তাহাদের আচার ব্যবহার অবলঘ্ঘন করিতে পারিবে না। সনাতনের সঙ্গে ব্ন 

দর্শন করিও। সনাতনের সঙ্গ 'একক্ষণ'ও ছাড়িবে না। শীঘ্র ফিরয়া! আইস, 
ধেন সেখানে চিরকাল থাকিও না। গোপাল দেখিতে গোবর্ধনে চড়িও ন1। 

আমি সেখানে যাইতেছি ইহা সনাতনকে বলিবে এবং পে যেন আমার অন্ত 
বৃন্দাবনে একটা স্থান স্থির করিয়া! রাখে । তৎপরে জগদানন্দকে আলিঙ্গন 
করিলেন, জগদানন্দ তাহার পদধুলি এবং ভক্তগণের নিকট অনুমতি লইয়া 
বনপথে বারাখসীতে উপনীত হইলেন। 

তথায় গিয্না তপন মিশ্র এবং চন্ত্রশেখরের সহিত মিলিত হইলে উহারা 
তাহার মুখে গৌরাঙ্গের সকল বথা শুনিলেন। তদনস্তর মথুরায় উপনীত 

হইয়। সনাতনের সহিত মিলিলেন। সনাতন তাঁহাকে হ্বাদশ বন দেখাইলেন। 
পরে গোকুলের মহাবন দেখিয়! তথায় উভয়ে সনাতনের গোফায় একক 
অবস্থান করিলেন। ভগদানন্দ দেবালয়ে গগন পাক করেন আর পনাতন 

মহাবনে কিংবা দেবালয়ে কখনও বা ত্রাঙ্ষণের বাটাডে গিয়। ভিক্ষা করিয়া 
আনেন এবং জগদানম্দকে খাওয়াইয়া পশ্চাৎ আপনি মহাঁবন হইতে অরপানাদি 
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মাগিয়। আনিয়া খান। একদিন জগদানন্দ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সকালের 

নিত্যকৃত্য সমাঁধ। করিয়া পাক চড়াইলেন। এদিকে অন্ন্যাী মুকুন্ন 
সরশ্বতী সনাতনকে এক বহির্বাস দিলেন, তিনি উহা! মন্তকে বান্ধিয়! 
জগদাননের বাঁদাধারে আসিয়া! বসিলেন। রাতুল বন্ধ দেখিয়া পণ্ডিত প্রেমাবিই 
হইলেন এবং মহাপ্রভুর প্রসাদ ভাবিয়। তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলেন উহ! কোথায় 
পাইয়াছ? উত্তরে সনাতন বলিলেন মুকুন্দ সরন্থতী দিয়াছেন। ইহা শুনিয়! 

পঞ্ডিতের মনে ক্রোধ হইল এবং ভাতের হাড়ি হাতে লইয়া! তাহাকে মারিতে 

জাদিলেন। পরে মনাতন জানিয়! লঙ্জিত হইয়! ভাতের হাড়ি চুলাতে রাখিয়! 
তাঁহাকে 'বলিলেন,_-তুমি মহাপ্রতৃর প্রধান পার্ধদ, তোমার মত তীহার প্রিয় 

অন্ত কেহ নহে, তবে তুমি অন্য সন্ন্যাসীর প্রদত্ত বস্ত্র কিরূপে শিরে ধারণ 
করিলে? তখন সনাতন বলিলেন, “সাধু তোমার সমান চৈতন্তের প্রিয়শিষ্ক 

আর কেহ নাই। গৌরাঙ্গের প্রতি তোমার যে অপূর্ব প্রেম ও তোমার 
চৈতন্নিষ্ঠা তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্তই আমি এ রক্তবন্ত্র মস্তকে ধারণ 
করিয়াছিলাম। বন্ততঃ রক্তবন্ত্র বৈষ্ণবের পরিধান কর! উচিত নহে, অতএব 

উহা! কোন প্রদেশিককে ধিব। জগদানন্দ পাঁককাধ্য শেষ করিয়া ঠচতন্তকে 

নিবেদন করিবার পরে দুইজনে প্রসাদ পাইলেন। তৎপরে উভয়ে আলিঙ্গন 

করিয়া চৈতন্য বিরহে কান্দিতে লাগিলেন । 

জগদানন্দ এইরূপে সে কোন অবস্থান করিলেন বটে, কিন্তু ছুই মাসের 
অধিক কাল চৈতন্তবিরহ দুঃখ সহিতে পারিলেন না] তখন তাহার আদেশ 

সনাতনকে জ্ঞাপন করিলেন, যথা--প্রভু এখানে আমিবেন তাহার জন্য 

তোমাকে একটী বাস! ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়াছেন। তৎপরে জগদানন্দ 
যাইবার অনুমতি চাছিলে সনাতন তাহার হস্তে গৌরাঙ্গের জন্ত কিছু ধভেটঃ 
দ্রব্যাদি--রাসস্থলীর বালু; গে(বর্ধনের শিলা, শুফ পক পীলু ফল আর গুঞ্ামালা 

পাঠাইলেন। তিনি তাহা লইয়! চলিয়া! গেপেন। এদিকে সনাতন তাহাকে 

বিদায় দিয়! ব্যাকুল হইলেন, প্রত্ৃর নিমিত্ব দ্বাদশাদিত্য টালায় একটী মঠ পাইয়! 

তাহাই সংস্কার করিয়া রাখিলেন। মঠের অগ্রে একটী চালি বাদ্ধিয়া রাখিলেন। 

জগদানন্দ এদিকে শীত্ব নীলাচলে ফিরিয়া! আসিয়! সপ্তুভক্তনহ চৈতন্তকে সানন্ন 

দেখিয়া! তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সকলের সহিত মিলিত হইলেন।. €চতন্ত 
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জগদানিনীফে ড় আলিখন করিজেন, তখন সনাতনের নাষে জগদণগন্য নমন্বার 
কিয় উপযৌক্ত তেট ভ্রব্যা্দি গৌাীকে অপণি করিলেন । অজ্ঞাত জব্য 
রাঁথিয়া কেব্গ পীলু লইবেন, বৃদ্দাধমের ফল বলিয়া হট হইগ। খা ই্টলল | 

রদ 

7৯ মি 

মস্তব্য--চৈতন্ চরিউামৃতের অভ্ত্যথণ্ডের হাদশ পরিচ্ছেদের আগাদ 

(যাহী এই পরিচ্ছেদের প্রারপ্তে চুম্বকে প্রদর্শিত হইয়াছে ) এবং অরয়ো্ষশ 
অধ্যায়ের বিষয় (যাহ! এই গ্রন্থীয় বর্তমান পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে ) মনো" 
যোর্গের সহিত পর্ধালোচিনা করিলে গৌরাঙ্গচরিতের কয়েকটা বিশেষত্ব আগর! 

স্পষ্ট বুঝিতে পারি, তন্মধ্যে কয়েকটা শান্ত স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে । 
১। স্ষ্ে্ছাপুর্ব্বক সর্যাসীর ভান করণ অথচ সন্ক্যাপাশ্রমের নিয়ম পালংন 

সদা ঠবমুখ্য প্রদর্শন । 
তিনি মনের অস্তস্তল হইতে জানিতেন যে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে 

সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন নাই, সেঞ্জন প্রথম হইতে আশ্রমোচিত দিম্মম 

পালন ও করেন নাই। বিশেষতঃ তীঁহার আবাল্য পৌঁধিত প্রবল ভোজন 

লিক্সা তাহাকে আদৌ ছাঁড়ে নাই, তাই তিনি কথন ভক্তের উপস্থার বলি 

কখন বা! স্বীয় কারনিক এষ্বধধয প্রদর্শন ছলে হত্বাহ বহুবিধ প্রচুর ভক্ষ্য ভক্ষণ 
করিয়া তৃপ্ত হইতেন। এরূপ ভক্তগণের গ্রধত্ব দত্ত লিগা শয্যা বিশেষ এবং 

অঙ্গে চন্দনাঁদি লেপন ও মাঁল্যধারণ করিতেন, কিন্তু এদিকে মুখে সাজ বলিতেন 
আঁখি সর্যাসী মাছুষ আগার ভূমিতে শধ্যা মস্তক মুগ্ডন, বিষয়াদক্তিতে তক্ষের। 
কেন আর্মীকে লিপ্ত করিতে চাহে ? 

২। অবতাব ভাবের প্রচারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা । 

ভক্ত জগদানন্দকে খন তিনি মখুরা প্রেরণ করেন তখন তাঁহাকে যে উপদেশ 

দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে আছে--তুমি সনাতনের সঙ্গ এক ক্ষণও ছাড়িবে 
না, মথুরয়ি গিয়! শ্বার্মী ( মহাস্ত বৈধ ) দিগের চরণ বন্দিবে বটে কিন্ত 
তাহাদের আচরণ গ্রহণ করিবে নাঁ। এবং শীত এখানে ফিরিয়া আঙিবে। 
এইরূপ রাঁমদাস ভট নামক এক বিষ্তাঁগব্বী পুরীবাসীকেও বৃন্দাবনে সসাতনের 
নিকটে বাস এবং তীঁহার সভাতে ভাগবত পাঠ করিতে আদেশ করিঙ্বান্ছিলেন। 
অভিপ্রায় এই।-বুন্বাবনের প্রাচীন বৈষ্ণব মহাস্তগণ তখনও ভীঁহায়ি অধ্তারাতে 
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আহা) স্কাপন করেছ নাই, শাঁছে অপরিপকবিশ্বাপী জশক্দানন্দ তাঁহাকের 
মতাক্ুকর্তা হইয়া তাহার সম্প্রদায় হইতে বহিদ্ূত হইয়! পড়েন, পক্ষান্তরে সনাতন 
গোষাঞ্জি গার অবতারত্বে দৃড়বিশ্বীমী ছিলেন, তাহার নিকট জগদানন্্ সতত 
থাকিলে দে ভয় থর্কে না, ৰরং ভালই হইবে। ইহার প্রসঙ্গ জনাতন ও 
অগদাবন্দের পরম্প্র একটী ঘটন। হইতেই প্রমাণিত হয়। এরূপ রামদান ও 

সনাতঙের সঙ্গ পাইম়। ক্ৃষ্তপ্রেমিক হ্ইয়াছিলেন। ইহাতে তাহার অবতার 

ভাবের কার্ধয পরোক্ষভাবে সিদ্ধ হইগ্নাছিল, বলিতে হইবে এক্ধপ আরও 

উদাহরণের উল্লেখ কর! যাইতে পারে৷ কিন্তু তাহ! নিপ্রয়োজন । 

চতুর্দাশ পরিচ্ছেদ । 

অতঃপর গৌদ্ধাঙচন্রিতের শেষাংশ বাহা চৈতন্ত চরিতাম্বতে কষ্গগাস 

কবিরাজ বর্ণনা করিকাছেন, ভাহার অধিকাংশ চৈতন্ত-ভাগবতের বুন্দাঘন ক্লাস 

কৃত বর্থনা অব্াস্বনে দিখিভ অথচ উহ! হইতে অভিষিক্ত, আঅতিরঞ্িত এবং 

খ্বকপোল কল্পিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঠকগণ অবগত ত্বাছেন 

বন্দাবন দাস গৌরাঙ্গের আদি জীবনী লেখক; তাঁহার উক্তিই সর্বপ্রথম । 
তিনি যৌবনাবস্থায় ২৮ বখসর' বয়সে গৌয়াঙ্গের জীঘন কালের ঘটনাবলি সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে এবং অনুচর, পারিষদ ও ভক্তদিগের কড়চা অবলম্বনে নৰত্ীপ ও তাহার 

'সপ্িহিত স্থানে বসিয়া! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ( চৈতন্ত ভাগবতের আদি 
খণ্ডের ১ম অধ্যায় দেখ ) পক্ষান্তরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতি বৃদ্ধাবস্থায় (চস 

কর্ণাদি ইন্্রিয়ের পরিক্ষীথাবস্থায়) এবং গৌরাঁঙ্গের লোকাস্তরিত হইবার ৮২ 

কসর পরে ভীহার শিষ্য প্রশিব্যের মুখে ষথাশ্রত হইয়। এবং তীহাদের কত কড়চ। 

জবলম্বম করিয়া বৃন্দাবনে বসিয়! ঠৈভন্যচব্রিতামৃত লিখিয় থিয়াছেন ইহাতে 

আমর! এই উভয় জীবনীর মধ্যে চৈতন্ত ভাগবতকে ভ্বীবনী হিসাবে অধিকতর 

প্রমাণিক বলিতে বাধ্য হইতেছি। বিশেষতঃ কৃষণদাস স্বকীয় গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ 
বৃন্দাবন দাসের প্রথমোক্তি স্তরাং অকাট্য, নিজের অরাগ্রস্ত ও ইন্্রিকন- 

বৈকল্ঠরশ। প্রকাশ এবং রূুপপনাতন, গ্বন্নপ গোসাঞ্ প্রভৃতি করুক গৌরাঙ- 



২৫৪ গোরাঙ্গলীলা-রহস্ 

লীলার শেষ অংশ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য অন্থুরুদ্ধ হইয়া তাহাদেরই পহারভায় 
গ্রন্থ রচন! করা স্বীকার করিয়াছেন। এমতাবস্থায় পাঠকগণ গৌরাললীলার 
যে শেধাংশ ঠৈতন্য ভাগবতে উক্ত হইয়াছে তাহার বিপরীত, বিভিন্ন নৃতন 

এবং রঞ্জিত বর্ণনা আমাদের আদৌ গ্রহথণীয় হইবার যোগ্য নহে। পরস্ত 

তন্মধ্যে যে সকল ঘটনার নৃততনত্ব এবং বিল্ময় প্রজনকত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, 

তাহা যেরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ীতূত হইবে মেইরূপ আলোচনা 
এস্থলে সংক্ষেপে করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইব। তদ্যথা--- 

প্রথমতঃ | ছোট হরিদাসের কথা-_ | 
হরিদাস ( যবন হরিদাস নহেন ) গৌরাঙ্গের একজন বিশিষ্ট ভক্ত এবং 

পারিষদ ছিলেন৷ তাহার বৃন্দাবন বাস কালে হরিদাসী মালিনী নামী এক 

স্ত্রীলোকের (যাহার যৌবনে লৌন্দর্ধ্য ছিল) নিকট সুশ্ম তও্ুল ভিক্ষা করিয়। 
কয়েক দিন আনিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ এ তওুলের অন্ন কয়েক দিন তৃণ্চির 
সহিত ভোজন করিবার পরে তিনি অনুসন্ধানে যখন জানিলেন হরিদাস তাহার 

অন্ত এ নুক্ম তও্ল রমণীর নিকট হইতে প্রত্যহ ভিক্ষা! করিয়া! আনেন, 
তখন তিনি হরিদাসকে আর তাহার সম্মুখে আসিতে নিষেধ করেন। হরিদাপ 

ইহাতে নিতাস্ত অন্ত হইয়। পুনঃ পুনঃ স্বতঃ ও পরতঃ তাহার নিকট ক্ষম! 
প্র্থনা করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল ন! হওয়ায় হরিদাস কাহাকে কিছু 

না বলির এলাছাবাদে আসিফ ত্রিবেণীর জলে প্রবিষ্ট হন অর্থাৎ থেদে জীবন 

ত্যাগ করেন। 

মন্তব্য--গোরাঙ্গের মাননিকপীড়ার বর্তমান চরম অবস্থায় ও তাছার চরি- 

ত্রের বিশেষত্ব তাহাকে ছাড়ে নাই। এস্থলে হরিদাস তীহার প্রিয়পান্র হইলেও 

তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই। সর্্যাস ধর্মাবলম্বী হরিদাসের 

স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা কর কর্তৃব্য ছিল না৷ এবং .তাহা গৌরাঙের অন্যান্থ 

সম্যাসী শিষ্যের পক্ষে মন্দ আদর্শ বটে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু হরিদাসের 
সমস্ত জীবনের মধ্যে তাদৃশ একবার কৃত অপরাধ, বিশেষতঃ স্বীয় প্রধান ভক্ত 
ও পারিষদের অন্ুরোধেও ক্ষমার যোগ্যপাত্র হয় নাই, ইহ। সঙ্গত' নহে। 

তিনি ত্বাহার প্রাগ্জীবনে এইরূপ বিশেষত্ব জনৈক ব্রদ্ষচারীকে সামান্ 

অপরাধে দর্শন করিতে বাঞ্চত করিয়াছেন ইহ। তাহারই পুনরাঁচরণ। 
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বিশেষের মধো এই, তখন দর্শনকারী কোন স্থদূর ভবিষ্যতে ভীহার দর্শন 
পাইবে এই আদেশ বাণী শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করায় তাহার অপরাধ ক্ষম! 
করা হইয়াছিল। তাৎপর্য এই তৎকালে গৌরাঙগের মনের সংযম শক্তি 

যাই! ছিল ইদানীং তাহ! আর নাই, সেজন্য হরিদাসের প্রতি এরূপ ব্যবহার 

ঘটিয়াছিল। এন্দিকে জীবনী লেখক এবং ভক্তগণ কেহ এ ব্যাপারে গৌরাঙ্গের 

ডগবত্বা অর্থাৎ ন্য।তন্ত্রণ মনে করিয়াছিলেন । তন্মধো কেহ লোকশিক্ষা, কেহ 

পাপের উপযুক্ত শাস্তি অন্য কেহ বা পরকালের হিতের কথা উল্লেখ করিয়া 

ছিলেন অথব৷ কৃষ্ণদাস তাহাদের মুখে এ সকল কথ। বলাইয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ | যবন হরিদাস-_. 

ইনি গৌরাঙ্গের বিশিষ্ট ভক্ত হইয়া কিছুদিন নবদীপে গৌরাঙ্গের সঙ্গে 
ছিলেন, পরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয্না গৌরাঙ্গ যখন পুরী যান তখন তিনি 
তাহার সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু পুরী পর্যন্ত তিনি সঙ্গী হইয়া আপিয়াছিলেন কিনা 

বলা যায়;না। গৌরাঙ্গ দ্বিতীয়বার যখন শান্তিপুরে অহ্বৈতাচার্যের বাটী 

হইতে পুরী আগমন করেন তখন তাহার সঙ্গে হরিদাসের খাক1 জান! যাঁয় না, 
এক্ষণে এ হরিদাস ঠাকুর রূপে অভিহিত হুইয়। গৌরাঙ্গের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ 

ও যবনত্ব মোচন এবং তাহার ইচ্ছামৃত্যু হওয়া ইত্যাদি উপন্তাস অদ্ভুত ও 
বিন্ময়জনক এস্কলে আমাদের বৈজ্ঞানিক আলোচনার কোন বিবেচিত হইল না। 

মন্তব্য--ইহাতে যবন হুরিদাসেরই সাধনা ও কৃতিত্বের পরিচয় হয়, 
গৌরাঙ্গ তাহার উত্তর সাধক ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় ন|। 

তৃতীয়তঃ ৷ গৌরাঙ্গের দেবদাসীর গীত শ্রবণ প্রসঙ্গ_- 

বৃন্দাবন দাঁদ উল্লেখ ন1 করিলেও চৈতগ্তচরিতা মৃতকার তদ্ধিষ বিশেষ লিপি 
চাতুর্ধ্য সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা আমাদের গ্রহণ করিবার আপত্তি 

নাই। তবে আপত্তির মধ্যে এই, কৃষ্ণদাল বলিয়াছেন গৌরাঙ্গ আবেশে কেবল 

স্থল দেহ এখানে রাধিয়! ( স্থক্স ) মানসিক দেহ লইয়া বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, 

ইছা কতদূর সম্ভব পাঠকগণ বিবেচনা! করিবেন। আর, গৌরাঙ্গ আবেশে 
যে পুরীর উদ্ভান বিলাপ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন তাহাতেও তিনি মুচ্ছিত 

হইয়া পড়িতেন এবং তদনস্তর প্রলাপাবস্থায় সমুত্রকে ধমুনা ভ্রম করিয়। 

অলক্ষিতে ছুটিয়! গিয়া! উহাতে পড়িতেন। 
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একদিন প্রত মষেশ্বর €টাটি/ ছর্থাৎ বাঙ্গিা় ফাইিজেছিজেন,.দে বধাধী 
(দেরাজমের নৃতাপীতকারিণী ) তখন গীতখোরিন্দের মনের রি ঝান্দজী রারগ 

স্থমধুরদ্বরে গ্রাইতেছিল । দুর হইতে এ গন শুনিয়া গৌরাঙের আনেন উপস্থিত 

হইব, তিনি নিমূষ্ঠ ও বাহজ্ঞান শৃন্ত হুইয় স্ত্রী কি পুরুষ এ গান গাইতেছিল 
তাহা তিন্নি দ্বানিতে ন! পারিয়া যেদিক হৃইতে শী হুর প্রবাহ 
স্বাধিতেছিজ তদভিমৃথে তাহার সহিত মিঝিবার অন্ত ধারিত হইজেল। পথে 
বিজের বেড়! ( বোধহয় তেকাট। মনন] ফিজের ) ছিল। তাহার কাট। তাহার 

গায়ে ফুটিতে লাণিল, কিন্ত তিনি কিছুই জানিতে পারিবেন রা। গোবিন 
আন্তে ব্যন্তে তাহার পশ্চাৎ দৌড়াইয়। গিয়া “মল্প দূরে স্্রী গাছেদএরং শ্রীই 
গ্রাইতেছে বলিয়া গৌরাঙ্গকে কোলে রুরিয়া ধনিনেন। স্ত্রী শাম গনিয়। 

প্রস্থুর বাহ্ অর্থাৎ সংজ্ঞা হইল, তখন তিন মেইপথে প্রুনরায় ফিরিয়। (“বাহ 

চলিল।” ) চলিতে চলিতে গোবন্দকে রিবন তুম আঙ্গ আমার জীন রাখিলে 

নন্থুবা স্ত্রা্পর্শে আমার মৃত্যু হইত। তোমার এ কপ আমি শোগ দিতে 
পারিব না। গোবিন্দ বলিলেন জগন্নাথ রক্ষা! ররেন, আমি কোন্ ছার! 

তখন গৌরাঙ্জ বাগলেন 'গোবিন্দ তুমি আমার সন্ধে রাহবা ও যেখানে £সখানে 

আমার রক্ষায় সাবধান হইব ।' হুছ! বলিক্স! তিনি নিন স্থানে গেলেন। এই 

ব্যাপার শানয়। শ্বরূপাদির মনে মহাভয় হুয়াছিল। 

মন্তব্য-_ব্ুদন যাবৎ হিষ্টিরিয়৷ ঝোগ ভোগের ফলে গৌরাঙ্জের মানসিক 
দৌর্ববল্যের উত্তরোত্তর আতিশযাবশতঃ ইদানীং সংবম শক্তির অধিকতর ক্ষীণুতা 

উপস্থিত হওয়ায় তাহার গোপীভাবের সাধনার উৎ্কর্ষে ইদানীং আুধিক সময় 

রাধাভাবে ভাবিত অবস্থায় দেখা যাইত, একদিন তিনি রাধা্ভাবে ভাবিত 

হইয়া শ্বগণ সহ যমেশ্বরের টোটায় বেড়াইতে যাইতে ছিলেন। 

পাঠক ! ভাবিয়া দেখিলে, গৌরাঙ্গ প্রক্কৃতিস্থ হইয়া স্বীয় কার্ধাদোষে 

যে মৃতু) আশঙ্ক! করিয়াছিলেন তাহা অতি সত্য কথা, কেনন। গোবিন 
মেরূপ ধাবিত হইয়া জোরপূর্বক ভাঙাকে ধরি]! বাধ! না দিলে 
গৌরাজের মৃত্যু, অথবা তদপেক্দাও অধিক কেন অবন্ধ| বদি কিছু 
থাকে সম্ভবতঃ তবে সেরূপ দুর্ঘটনা! উপস্থিত হওয়া অনিবাধ্য হুইর়াছিলস। 
কারণ তিনি যখন মধুর সঙ্গীত শ্রবণে রুষগ্রেমে জ্ঞানশুন্ত ও উন্মত্ত হইয়। 
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চুটিতেছিলেন তখন দেবনগানীকে কৃষ্ধদ্রমে আলিজন কর] তাঁহার পক্ষে কিছুদা্ 
অসঙ্ভফ হইত না। ইহা কি গৌরাঙ্গের পক্ষে মরপাপেক্ষা অধিক নহে? যিলি- 
সমস্ত জীবন স্্রীসঙ্গ হইতে গ্রযত্ব সহফারে আত্ম সংরক্ষণ করিয়া! আলিতেছিলেদ), 
অন্য তিনি কিনা সাধারণের নিকট সর্বধসন্রম হারাইয়া ছুরপনেক স্পা, পাব, 

বায় গণ্য হইতে ছিলেন। যাঁহা হউক তিনি এই ব্যাপায়ে আত্মসংঘম হব ফাই, 

বেব্ধপ। বিষম বিপয় হইয়া! পড়িয়াছিলেন, তাহ! গম্াক্ষ .উপলব্ধি করিয়াই 

গৌবিন্দকে ভবিষ্কতে সাবধান করিবার জন্ত বলিয়া! দিয়াছিলেন, ইহা শ্বতঃই' 
প্রতীত হয়। আঁশ্র্যের বিষয় ! জয়দেবের যে অতি মনোহর পদ শুনি, 

গৌরাজ সংজ্ঞাহীন ₹ইয়। গায়ক ব1 গায়িকার সহিত মিলিতে ছুটিাছিলেন গে 
প্ী'জিবনী লেখক ভক্ত কৃষ্দাস স্বীয় গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দেশ করেন নাই। ফেবল” 

উদ্ধার -রাগ ও মধুর শ্বরের কথাই বলিয়া সন্ধষ্ট হুইয়াছেন। বোধ হয়) ভঞ্ত,- 
বৈষঃবঙ্গিগের নিকট) গ্রন্থ গ্রণয়ন কালে এ পদ এমন স্থবিদিত ছিল যে, উহী'র 

বিশেষ নির্দেশ প্রয়োজন হয় নাই, অথবা হয়ত সাধারণ লোকের নিকট, উদ, 

অপ্রঙ্ষাশিত রাখাই তীহার অভিপ্রেত' ছিল। পরম্ধ গৌরাঙ্গলীলারহত্তেয়” 

বর্তমান: সাধারণ পাঠকঝগণের সম্ভবতঃ এ পদটী কি প্রকার তাহা জানিবীর 
কৌতুহল হওয়! স্বাভাবিক হইতে পারে, তত্তুপ্তির আশয়ে লেখককর্তৃকা এ 

গুলে গীতগোবিনের পদাবলী হইতে সেই পদটা উদ্ধৃত নিিরি। উপযু্ধ 
কারণে তাহার অন্থবাদটা প্রদত্ত হইল ন1।-- 

( গুর্জরীরাগৈকতালাভ্যাং গীয়তে ) 

যৃতিম্থথসারে গতমভিলারে মদনমনোহ্রবেশমু 
ন কুরু নিতঘ্ঘিনি গমনবিলম্ঘনমন্ুলর তং হৃদয়েশমূ। 

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী, 
গীনপয়োধরপরিসরমর্দিনচঞ্চল করযুগশালী ॥৮ (ইত্যাদি) 

গীতগোবিদ্দ, ৫ম দর্ম। 

বুদ্ধি পাঠক! গৌরাঙ্গ থে সম্প্রতি কম্বিকহিণী : রাধার-ভাবে তারিক 

হইয়া আবেশে টেটি। ভ্রমণে যাইত্তেছিলেন ইহাতে কাহারও অংশ. নাই: 

তাঁহার উপরে পথিমধ্যে গীতগোবিন্দের পদ মধুরকঠে গীত হইতেছে নিক 

৩৩ 
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বিমুগ্ধ সৃতরাং জ্দাত্ম-বিম্থত হওয়া়। সখীর পুনঃপুনঃ দৃঢ় নির্দেশ বাণী যেন্ধপ 
কৃষ্চবিরহ,পীদ্িতা রাধাকে কৃষ্ঝ 'সমীপে প্রেরণ করিমাছিল, তং. এস্থলে 

দেবদাসীক মধুর গীত ব্লাধাভাবাপন্ন গৌরাঙকেও কফ প্রেমোম্ত্ত করিয়া 
বাহ্জানশুন্তাবস্থার কৃষন্থানীয় দেবদাসীর প্রতি অমিত বেগে প্রধাবিত 
করিয়াছিল; ইহাই সঙ্গত বোধ হুয়। 

গোপীভাব-কফ মধুরায় গেলে গোপীর যে দশা ইযছ্ছদ ও উ্ধবের 
দর্শনে যেরূপ রাধার বিলাপ হইয়াছিল গৌরাঙ্গেরও কৃষ্ণ বিচ্ছেদে সেই ভাব 

উপস্থিত হইয়াছিল। ভিনি রাধিকার ভাবে ভাবত হইয়া আপনাকে 'রাধিক। 

জোঁন+ করিয়াছিলেন । আর একদিন, ত্বপ্রে কের রাসলীলা দেখিতেছিলেন এমন 

সময় জগদানন্দ তাহার নিগ্রাভঙ্গ করিলে তিনি তাহাতে ছুঃখিত হন। বনিত্যরত্য 

সমাপনাস্তে জগন্নাথ দশনে আসিয়া গরুড় স্তম্ভের নিকট দাড়াইয়!” তাহার 
অগক্াথ দর্শনকালে একজন উড়িয়। স্ত্রীলোক তাহার স্বন্ধে পদ স্থাপন করিয়া 

জগন্নাথ দর্শন করিতেছিল, গোবিন্দ তাহাকে নামাইতে চেষ্টা করিলে গৌরাঙ্গ 
তাহাকে নিষেধ করেন ও এ জ্রীলোকটার আত্তিরবহু প্রশংল। করেন। এইরূপ 

প্রেম গ্রকাশের সময় তাহার সর্বত্র ক দর্শন হয়। - সঙ্গে সঙ্গে আবার এই 
্ত্ী ব্যাপারে বাহ্ দশ। প্রা হুইয়। কৃষণ না দেখিয়া জগন্নাথ বলরাম ও স্ুভক্্া 
দর্শন করিতে থাকেন। - তাছাতে তাহার “রাগোদয়” (প্রেম ভাবোদর ) হয়। 

লময় সময় তাহার দশ দশাও উপস্থিত হইত। 

মন্তৃব্য--গৌরাঙ্গ এই দময়ে গোপীভাবে আবিষ্ট হইতেন। এই 
গ্রোপীভাব বুঝিতে গোপী বা রাধিক1 এতছুভয়ের অন্যতর তাব বুঝিতে 

হইবে । আর এই ভাবন্ফুরণও যে একদিনে হইত, তাহাও নহে। এস্কলে 

যেমন ক্বফের মথুরাগমন জনিত বিরহে সাধারণ গোপীভাবে, সেইরূপ কখনো 

রাধার ভাবেও ভাবিত হুইতেন। তাহার ভাবাহুনূপ বিলাপের তারতম্য 
একাধারেই হইত তিনি জগন্নাথ দর্শনে গিম্া শুস্তের নিকটে দীড়াইয়া 

সত্রীলোকের পাদম্পর্শে বিচলিত হুন নাই, কারণ তখন তাহার গোপীভাবের 
আধেশ চলিয়াছিল। তিনি শ্রীলোকের সংস্পর্শে আদিলেও তাহার €কানরূপ 
মনাধিকার উপাস্থত হয় নাই; তখন তিন রাধাভাবে আবি হইয়া পর্বত্র 

কফ দর্পন করিয়াছিলেন। পরে এ নারীর তন্ময়তা দৃষ্টে তিনি ভাবাপক্ন 
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হওয়ায়, «করল জগরাথ বলরান ও. নুভত্র! দেখিয়াছিলেন।. খৌরাজের 
এইবূপ্ বোগধর্ে বিভিন্ন ভাবের কার্জ্য পর্ধ্যারক্রমে উপস্থিত হইত | এই সময়েও 
তাহাই ঘটিয়াছিল। এই প্রকার ভাবেরই কার্ধ্য ন্ানাতিরেকে উাহাকে-আগয় 
করিত্। স্কুল কথা, তৃতোন্যাদ রোগে ইহা] আদৌ.বিচিআ নহে। . . 

এই সময়ে দেখা রায়) গৌরাঙ্গের চরিত্রে তাহার, হনোরাঙ্জো ক্মবতার 
ভাবের মাত্র! এবং গোপী ও তদনস্তর রাধাভাবের উদ্দীপনা ক্রমায়ে গ্রবলরূপে 

কার্ধ্যপর হুইয়াছিল। ইহ! হইতেই পারে, কেনন! হিষ্টিরিয়! চরিত্রে পরম্পর 
বিরুদ্ধভাব (যেমন এন্থলে অবতারও দান্তভাব ) চিরকাল তুল্যরূণে কার্যকর 

থাক! সম্ভব হুয়। ইদানীং গৌরাজের সেই উভগ্বিধ পরস্পর বিরোধী ভাবের 
মধ্যে একটার আশ্রয় পুরুষ ব! সেব্য, অপরটার আশ্রয় স্ত্রী বা সোবক1) কিন্ধ 
আশ্চর্য্য বিষয়, গৌরাঙ্গ সম্প্রতি আপনাকে প্রারশঃ স্ত্রী ভাবের আশ্রয়ভূমি যনে 
ক্করিলেও নময় সময় স্বকীয় পূর্বের পুংস. অবতার ভাবটা এখনও ছিল, তাহ] 
ভক্ত ও সাধারণ লেকের নিকট পূর্ববৎ লাক্ষাৎভাবে প্রচার না করিঘনা অন্গগত 
পরিষদ দ্বার! এ কার্ধ্য করান এবং স্ব্দল পুষ্টির প্রতিও লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। 

(পূর্বববত্তী জীবনীতে ইহ! আরও পরিস্ফুটিত জান। যায়). 

গৌরাঙ্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকুঞ্চন ও প্রসারণ, . .- 
অপিচ কু্মীকারভাবৰ-_- 301 85২ 

একদিন গৌরাঙ্গ গৃহের তিন দ্বার বন্ধ করিয়। রাতে ভিতর প্রকোষ্ঠে প্ইয়া 
ছিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে স্বরূপ ও গোবিন্দ তথায় গিয়া দেখেন দ্বার রুদ্ধ. কিন্ত 

গৌরাঙ্গ অনৃশ্ব । পরে পিংহদ্বারের উত্তরে উহ্থারা গৌরাজকে অছিসন্ধি 

শিথিলতা! প্রযুক্ত মহাদীর্ধাকার ও অচেতন অবস্থার দেখিতে-পান। স্মপর: এক. 

দিবস গৌরাঙ্গ খ্বরূপ রামানন্দের সহিত কৃষ্ণ কথ! রঙ্গে অর্দরান্ি 'গোগাইলেন 

স্বরূপ তীহার ভাবানুরূপ গীত গাইলেন, রায় রামানন্দ বিদ্াপতি, চডিবাদ 

ও পলীত-গোবিনোর ভাবানুরূপ পণ পড়িতে লাগিলেন। গৌর ও মধ্য 

মধ্যে খ্বোক পড়িয়া অর্থ করিতে লাগিলেন ।  এইকপে অধরা হইলে 

£গোসাঞ্জিরেঃ শয়ন করাইয়া তাহারা ঘরে গেলেন, গোবিন্ গৃদ্ধীরার? বারে শয়ন 



১০ শৌয়াঙলীলা-রহস্থ 

জরিলন॥ গৌকাজ ব্বর্ধ কাজে কফবেুগান 'ভাবাবেশে শ্রবণ কষরিগ়। সহস। বাহির 
হইরা। পড়ি কিঞি দূর গিয়া উচ্চ পংকীর্ভর করিতে কম্সিত্তে চিন, “শতিন| 
হারে কপাট পরছে আছেত লাগিয়া । তাবাবেশে প্রতু গেল! যাঁহির £ঞ! ॥: 
সিংহন্বার দক্ষিণে আছে তৈলক্ী গাভীগণ। তীহা যাই” পড়িল প্রভু হুঞ্া 
খ্বচেতন 4* এদিকে গোবিন। প্রতুয্ শষ ন! পাইয়া কপাট খুলিয়া 
স্বরপকে ডাকিয়া তক্তগণকে সঙ্গে করিয়া প্রদীপ লইয়া শ্ইতি উতি* 
আন্ছেষণ রুৰ্রিয়। আঅবশৈষে সিংহম্বারের দক্ষিণে গাভীগণমধ্যে প্গ্রডৃকে” দেখিতে 

পাইলেন প্রভুর অবস্থা “পেটেক্স ভিতর হত্তপাদ--কুর্শের জাকার। * মু 

ফেন পুলকাঙ্গ, নেজে অশ্রধাক্স 8” গাভীগণ তাহার অঙ্গ শুঁকিতেছিল। 

মেক চেষ্টার পর উচ্চ সংস্কীর্ঘন করিলে গৌাপ্দের চেতনা হুইপ; হগুপাদ 

ঘাহির হইয়া! শরীর পূর্ধবৎ হইল। তখন, প্উঠিয়া বসিলেন প্রভূ চাছেম ইতি 
উতি। গ্বরূপে কছেন তুমি আঁমা 'আশনিলা কতি ।-বেগুশব শুনি” আঁমি 
গেলাও বৃন্দাবন । দেখি গোষ্ে বেণু বাজায় শ্রজেন্্র নন্দন ॥ সক্ষেতে বেণুনাদে 

মাধ! খেল! কুঞ্জ ঘরে । কুঞ্জেরে চলিল1 কৃষ্ণ ক্রীড়। করিবারে 8” ইত্যাদি । 
স্বরূপ কর্তৃক ঠচতন্য প্রা হইয়া! তিনি বিশেষ অসন্তষ্ট হইয়াছিলেন | 

মন্তব্য--এস্কলে সম্ভবতঃ উভয় রাত্রেই গৌরাঙ্গ অবশ্য রুদ্ধ গৃহে 
শরন করিয় ছিলেন* কোন একটি গৃহদার খুলিয়। রক্ষক পরিচারকদিগের অজ্ঞাতে 

চলিয়! গিয়া উক্ত উভয়স্থানে পতিত হন এবং উক্তবিধ অবস্থ! প্রা হন। ইহা 

গৌরাজের রোগধশ্মে নিশাবিচরণ। 1 অনেকবার তাহার জীবনে এইকপ 
টিপিপি ০৭ পপি ৮ পিপাসা পা 

- ঙ্গ কুঙ্গীক্িতি ইাকে সারকে! (01১81606) করুমিজম্ (০10৭0180 ) নামে অভিছ্িত 

করিয়াছে? এই বগা যে মানসিক ভাব প্রকাশিত হয় তাহাকে তিনি 620067009] ৫1817 

বলেন।. আত এ ক্লুনিজমের ক]াটেলেখী ম্লোগে পেশী আকুধ্ম উপস্থিত হয় । এ জাতীকর 

আকুণন হইলে পেশী প্রপারণও অবন্তস্তারিভ হয়। (11) চা) ৪8৪ 87000110889] 

818018) ৯১0 ৪ 78887001808 01 00060:1008 ০£ 0968161110 79888.) এই প্রসারণ 

ব্যাপার হইতে সন্ধি শিথিল দবেছষতির ল্াকৃতি ধারণ কলিত হইয়াছে, মনে করিতে ছয়। 

1 গৌরাজের রোগধর্দে আবাল্য নিশা বিহীরের একট! অভ্যাদ ছিল, উহ! শেষ জীবনেও 
ডাহাঞ্ে ছাড়ে নাই। জাধ্যি আমৃর্ষেণ ও পাচ জীরুবেরদে এই শিবিরের উল্লেখ দেখা 
ধার। উদ্বোধন ।, পৃষ্ঠা দেখ। . ; * 



ধটিগাছে। (এই দিশা বিউরপে ঈথা উধধ ধনে ইহবীর উনিও ইঞইাছে)। 
ইাই-সদে ীগের লক্ষণ মৃষ্ছ, অঈপ্রাততরি ইক) ও শী দখিনা 
উপস্থিত হইছিল, জীন বীইতেছে 

সমুদ্রে যমুনা জম তাহাতে পতন এবং পুনঃ সন্ধি পিথিলতা-_ 

_খরে এক দিল গৌরাজ আইটোটা। হইতে সহৃত্র দর্শন করিয়া তাহাতে 
মুন! জ্মবশভ) জলে ঝাপ দিক্ঝ। পড়িগ়াছিলেন ) র্লাধাক়ফের জলকেলি 
লীলাক্ষাধন মানলেই এই ঝাপদেওগ্াপ তাঁৎপর্য)। গৌয়া জলে তাপিতে 
ভাসিতে «কোনার্কে্স দিকে চলিলেন । ফোন এক জালিগনা ক্টীহাঞ্ষে 
মাছ মনে করিয়া জাল সবার! উঠাইয়! এঅস্থিসন্ধি শিথিলসা"পপ্রতুক্ত কাহার 

বি্ুত আকার দর্শন করিয়া! ও তাহাকে স্পর্শ করিয়। ভূতের ভয়ে ভীত 
হইয়। ওঝার সন্ধানে চলিতে থাকে। পথে ম্বরূপ প্রভৃতির সঙ্গে দেখা 
হয়। তাহারা নান! "স্থান খুজিয়। গ্রভুকে না পাইয়! তীহার 'অন্তর্ধানঃ 
মনে করিয়াছিলেন। এক্ষণে জালিয়ার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 

কষ্চনামের চাপড় দিয়া তাহীর ভয়রূপ তৃত ছাঁড়াইলেন এবং নাম কীর্তন 
গোৌরাঙ্গকৈ সচেতন করিয়। গৃহে লইয়া আসিলেন। 

ধস্তধ্য ইহ তাহার আধেশীবস্থায়। সন্ধি শিখিটাঠা সমঘক্দৈ ধ্ধব্য 
পূর্বে উদ্ত হইয়াছে। 

চটক পর্বত. 

এফ সমদ্র গৌরার্দের চটক পর্ধতকে গোবর্ধন ভ্রমবশতঃ দোঁড়িযা 
যাইতে যাইতে ত্তস্ভভাব উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি রোমকুপে মাংস 

মি৪৪৪৪৪৪৪৪ 8৪৪৪৪০৪৩৩৪৪ ২ তরণের আকার । 

তার উপরে রোমোদগীম কদস্বপগ্রকার ॥* 

অবস্থ। হয়। ধুই নেঞ্জে অবিরত শষ্রধার বহিতে থাকে। তিনি কীপিতে 

কীঁপিতে তুঁমিতে পড়েন । পরে বা হইলে প্রভৃত বিলাপ কয়েন | 



বড গৌরাঙ্গলীলা*রহস্ত ! 
১” 

সড়ব্য--এই গ্রসঘ অ্যবিখীসী ,ডকের মস্থাজমক হইতে পারে, 
কিন্ত স্থকার_-তাহা। হিষ্িরিা রোগের কম্পন, পুলক, শবে 3 মূচ্ছার অত্তি- 
বর্ণন! মনে করিয়া উহা বৈজ্ঞানিক আলোচনার, বিবরীতূত মনে করেন ন। | 

উন্মাদ দশা . 

 মাড়ৃভক্তিতে উত্তেজিত হইয় তি শতবর্ষ জগদানদ পর্ডিতকে 

গ্রসাদীরজ্র ও মিষ্টার সহ নবদ্ধীপে প্রেরণ করিতেন । একবংসর নবন্বীপ 

হইতে জগদানন্দ অদ্ধৈতাচার্ষ্যের 'তর্জাপ্রহেলী? লইয়া আঙদিলেন, তাহা 
গাঠ করিয়। গৌরাঙ্গের দশ. বুদ্ধি পাইল । তিনি কৃষ্ণবিরছে উত্তেজিত 
হইয়। গগ্রস্তীর। ভিতরে? মূখ ঘর্ষণ করিতে - থাকেন, তাহাতে বু র্পাঁত হয় 

5৪ লষন্ত উন্মাদ দশা উপস্থিত হয়। | চি 

মন্তব্য-_ইহা তাহার আবেশাবস্থার বটিয়াছিল। গৌরা্ এক 
পৃর্ণিমারাত্রে প্রীজগঞ্পাথ বল্পভ উদ্ভানে প্রবেশ করিয়া ভক্তগণ দ্বারা “ললিতলবঙ্- 
লতা” প্রভৃতি পদ গাওয়াইয়। নৃত্য করিতে থাকেন। এইভাবে নৃত্য করিতে 
করিতে “আচগ্ষিতে' অশোক বৃক্ষতলে তীহার কষ্-দর্শন ভ্রান্তি ঘটে এবং 

সেই কাল্পনিক কের অঙ্গ গন্ধে তিনি উন্মত্ভভাব প্রকাশ করেন। 
এতস্তিম্ন গৌরচ্ত্র সময় সময় গীত গোবিন্দ, শ্রীমন্তাগবত, রায় রামানন্দকৃত 

জগন্নাথবল্পভ নাটক, বিষমঙ্গলকৃত শ্রকর্ণামৃত শ্রবণ করিয়! ভাবাবিষ্ট হইতেন। 

(রুষ্দাস এই পর্যন্ত লিখিয়। গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন )। গৌরাঙগের এই সময় 

ঘোরতর প্রেমোম্মাদ্দের অবস্থা । এইরূপ উন্মত্ত অবস্থায় কিছু দিন গত হইলে 

তীহার তিরোভাব ঘটে। এই তিরোভাব তদীয় মর্তালীল! সম্বরণ ভিন্ন আর 
কিছু নহে, তাহা নিয়ে বর্ণিত হইতেছে । 

গৌরাঙ্গের মর্ত্যলীলাসম্বরণ_ 
গৌরাঙ্গের মর্ত্যলীলা অবসানের প্রকার ও কালসম্বদ্ধে বিভিন্ন মত 

প্রচলিত হইয়! আসিয়াছে | হা বামন লাধন দুরূহ ।* আশ্চর্যের 

*.আবঢ় মাসের তিথি সপ্তমী বিনে । নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বানে॥ 

.. , জয়ানন্দকৃত.চৈতন্ক মঙ্গল। 
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বিষয়, বৃন্দাবন দাস কিংবা কষ্ংদাস এ সম্বদ্ধে একেবারে নীরব । গ্রস্থকারের 

অনুমান গৌরাঙ্গ এক দিন পূর্বের নার খ্রেমোন্মাদদের আবেশে কোনে। না 
কোনে বিলাস উদ্যান হইতে .বমুন। ভ্রমে সমুদ্রে গিয়া পড়েন তদনস্তর তাহার 

দেহ তত্রত্য জল অন্তর তক্ষা হয়। * এ পতনের কালররাত্রি হওয়া সম্ভব ! 

এই স্থানে সহৃদয় পাঠকগপের নিকট হইতে জরাগ্রন্ত গ্রন্থকারের বিদায়- 

গ্রহণ । 

সমাপ্ত 

পাশ টে পাশা শপ সপ সপ সপ 

তত্ত ইচ্ছ! দেখি কছে পড়িছ! তখন। গুগ্র। বাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল আদর্শন | 

সাক্ষাতে দেখিনু গৌর প্রভুর মিলন। নিশ্চয় করিয়! কহি গুন সর্বজন ॥ 
জয়ানদ্দকৃত চৈ, ম। 

অন্তত্র--তৃতীয় প্রহর বেল! রবিবার দিনে । জগন।থে লীন প্রভু হইল। আপনে ॥ & 

প্রবেশিয়৷ এই গে।পীনাথের মন্দিরে । হলে! জদর্শন পুনঃ না আইল বাহিরে ॥ 

শীতকিরত্বাকর। 

* জয়ানন্দ স্বীয় গ্রস্থের শেষে চৈতন্তের মানবলীল। সম্বরণের কারণ স্পষ্ট উল্লেখ করিয়! সসাহসের 

পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গোঁরাঙ্গের ৪৮ বৎসর বয়সে অন্তর্ধান্ন ধরিলে তাহ! ১৪৭ 4৪৮. ১৪৫৫ 
পকাক ব। ১৫৩৩ খাব হয়,লামাপ্ত ৪ মাসের হে তফাৎ হগ তাহা! পাঠকগণ স্থির করিয়! লইবেম। 










